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ROZDZIA 1.

Podzia i charakter ogólny filozofii w XIX w.

I. Podzia filozofii XIXgo stulecia Moemy
rozróni cztery odrbne okresy w rozwoju myli
filozoficznej ubiegego stulecia:

1. Od pocztku stulecia do rewolucyi
lipcowej (1800—1830). Jest to okres, w któ-

rym rozwijaj si zawizki myli rzuconych w ko
CU XVIII w. W Niemczech myl pracuje prze-

wanie w kierunku teoretycznym, snujc z zaoe
Kanta dalsze konsekwencye (po czci nieuzasad-

n'one, w kadym razie takie, na które on si nie

zgadza), a przeksztacajc jego krytycyzm na idea-

lizm dogmatyczny. We Francy i szereg pi-

sarzy, których obejmuj dzi niekiedy pod nazw
ideologów rozwija konsekwencye z sensualistycz-

nych i materyalistycznych doktryn przedrewolucyj-

nych, ale w wywodach tych ulega bezporednim
wpywom wieej przeszoci rewolucyjnej, która

jednym daje nowe pobudki i stawia nowe zagad-

nienia, drugich przestrasza i zmusza do cofania

si wstecz. Dla tego te widzimy jednoczenie
rodzce si nowe systemata, stawiajce czoo za-

gadnieniom nowej epoki dziejowej (jak saintsi-

monizm) obok objawów reakcyi, dcej do przy-
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wrócenia dawnych doktryn i instytucyj w zakre-

sie religii i pastwa. Ten kierunek reakcyjny

rozwielmania si zwaszcza po upadku Napoleona.

2. Doba przejciowa (1830—1848). Jak po

upadku filozofii schola^tycznej ukazuj si w XV
i XVI wiekach liczne cierajce si z sob kie-

runki, z których nastpnie wywiza si maj
samodzielne i trwae prdy myli, tak si dzieje

(w zakresie daleko szczuplejszym oczywicie)

w dobie przejciowej XIX stulecia. Czyn wiel-

kiej rewolucji w yciu, krytyka Kanta w teoryi

zniosy doszcztnie przeyt szkolu filozofi wi-c si z doktrynami dogmaiycznemi XVII stu-

lecia a panujc przez wiksz cz XVIII w.

Lecz pobudek do nowej twórczoci filozoficznej

dostarczaj teraz nie odrodzone nauki staroytue,

tylko prdy wice si z filozofi owiaty, a wy-

rastajce na gruncie nowych zagadnie dziejo-

wych. Zaczyna si to od chwili, gdy rewolucya
lipcowa znosi czciowo pta reakcyi, narzucone

po r. 1815, a doba ta zbiega si z chwil upad-

ku sztucznego gmachu teoretycznego idealizmu

niemieckiego.

Przeciwstawno indywidualizmu z duchem
uspoecznienia snuje si dalej w literaturze

filozoficznej francuskiej od punktu, na którym j
pozostawili nastpcy Rousseau'a; w Niemczech
przeciwnie Feuerbach i Strauss przygotowuj myl
ogóu do fazy przebytej we Francyi w kocu
XVIII wieku torujc drog do panowania mate-
ryalizmowi. Obok tego widzimy kierunki, które sta-

raj si myl obniy do rzeczywistoci i bro-

ni nawpó wskrzeszonej przeszoci.
3. Po rewolucyi 1848 razem z nastpujc

reakcj rozpoczyna si panowanie pozyty-
wizmu i materyalizmu, trwajce mniej wi-
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cej do siódmego lat dziesitka, w cigu którego

odbywa si przeom. Kierunki te wyciskaj, pit-
no swoje i na sposobie ujcia gównego zagad-

nienia wieku, którym jest denie do syntezy do-

skonalszej indywidualizmu z uspoecznieniem.
4. W ostatnich dwóch dziesitkach lat daje

si wreszcie dostrzedz zwrot w kierunku
idealizmu, przynajmniej w zakresie praktycz-

nym. Haso do niego daje przewanie powrót
do stanowiska krytycznego Kanta, zarówno nie-

przychylnego dla dogmatyzmu wszelkiego rodzaju.

Powrót do Kanta w zakresie teoretycznym a syn-

teza prdów XVIII wieku z nowemi zagadnienia-

mi podniesionemi przez filozofi prawa, pastwa
i spoeczestwa w XIX w., stanowi podstawy,

na których usiuje budowa myl chwili biecej.
Obok tego, jak zwykle w chwilach niepewnoci
i upadku siy twórczej, spotykamy si z szere-

giem odnowie zupenie przebrzmiaych systema-

tów lub eklektycznego ich spojenia.

II. Gówne kierunki myli filozoficznej w XIX
wieku. Denia filozoficzne ubiegego stulecia

dadz si ugrupowa dokoa kilku zagadnie pod-
stawowych. Pierwszem z nich jest gówne zada-

nie wszelkiej filozofii: utworzenie jednoli-
tego i pozbawionego sprzecznoci po-
gldu na wiat. Zadanie to przebiega w ci-
gu stulecia trzy fazy odmienne. W dobie idea-

lizmu filozofia usiuje stworzy wiedz o wszech-
wiecie wszechobejmujc i cis, a drog aprio-

ryczn (na wzór matematyki) niezalenie od do-

wiadczenia wysnut. Gdy rozwiewa si to zu-
dzenie;, myl filozoficzna wpada w kracowo
przeciwn: usiuje wytworzy cakowity pogld na
wiat z samych pierwiastków dowiadczalnych
przez wiedz przyrodnicz uksztatowanych; sy-



— 8 -

stemat filozoficzny zastpi systematem nauk zje-

dnoczonych. Zadanie to podejmuje pozytywizm

a póniej w sposób mniej doskonay — materya-

lizm niemiecki. Niebawem wszake krytyka filo-

zoficzna wykazuje niedostateczno systematu

nauk jako zastpstwa filozofii i sprzecznoci za-

sadnicze materyalizmu. Powoli zaczyna kieko-

wa myl, e wiedza nie odsania nam prawdy
bezwzgldnej, ani nie jest najwysz i jedyn po-

staci syntetycznego ujcia wiata. Równolegle

z tym przewiadczeniem ukazuje si szereg prób

uzupenienia braków wiedzy dowiadczalnej w tym
kierunku. Budzcy si ponownie interes do stu-

dyów filozoficznych znamionuje dwa ostatnie dzie-

siciolecia wieku.

W zakresie filozofii praktycznej wszystkie za-

gadnienia grupuj si dokoa przeciwstawienia

indywidualnoci i spoecznoci. Ja-

skraw rónic pod tym wzgldem dostrzegamy

w dwóch poowach wieku. Przed r. 1848 prze-

waaj denia ku syntezie, wytwarzajc cay sze-

reg podnych pomysów. Po rewolucji r. 1848,

która ujawnia cisy zwizek tych zagadnie
z ugrupowaniem si i klas spoecznych, dno-
ciami wstecznemi i postpowemi, przeciwstaw-

no staje si coraz ostrzejsz. Indywidualizm

cofa si wstecz od formy, jak mu nadaa bya
filozofia XVIII wieku, zbliajc si coraz bar-

dziej do kracowoci cechujcej dob sofistów,

których nauk odnawia wreszcie. Kierunek prze-

ciwny przybiera form nieprzejednan. Z prze-

ciwstawnoci indywidualnoci a spoecznoci wi-
e si cile druga, dotyczca wartoci ycia,

a wystpujca jako pesymizm i optymizm.
S to jakby dwa oblicza Janusa: jedno ku prze-

szoci zwrócone i dla tego starcz niemoc do-
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tknite, smutkiem i beznadziej zamglone; drugie

w przyszo zapatrzone, modzieczego zapau
i wiary w ideay swe pene, a wic ycie rado-
nie przyjmujce.
Obok tyci gównycli kierunków, grupuje si

cay szereg pomniejszych, wicycli si z bar-

dziej szczegóowemi zagadnieniami.



ROZDZIA II.

Idealizm niemiecki.

1. Filozofia Kanta kada tak wielki nacisk
na warunki aprioryczne i podmiotowe poznania,
e dla udziau w nim rzeczy zewntrznyci, bar-

dzo mao zostawao miejsca. „Rzecz w sobie"
rozwiewaa si w jakie mgliste pojcie granicz-

ne, pene sprzecznoci, a pierwsze wydanie kry-
tyki czystego rozumu miao wyranie idea-

listyczne zabarwienie, które usun Kant z dru-

giego. Widzielimy, e Majmon podda krytyce
pojcie „rzeczy w sobie." Nastpcy Kanta po-
sunli do koca konsekwencye z jego nauki. To,
co byo tylko „transcendentalnym idealizmem"
(t. j. idealizmem w teoryi poznania), przeobrazio
si w idealizm dogmatyczny, metafizyczny. Z dru-
giej strony znaleli si i tacy, którzy podkrelali
i rozwijali inne momenta (a zwaszcza realistycz-

ne) filozofii Kanta.
2. Krok wyej wymieniony w kierunku idea-

lizmu uczyni Fichte (1762—1814) ^), twórca

^) Fichte zajmuje wyjtkowe niemal stanowisko wród
filozofów niemieckich przez cis konsekwencye czc
postpowanie je^o z nauk; przez gorce oddanie si^ ywot-
nym interesom ludzkoci i wasnego narodu, przez saenie
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metody dyalektycznej, czyli rozwoju ze

sprzecznoci, która staa si cech znamienn
idealizmu XIX stulecia.

Fichte zapoycza od Kanta myl o pierwsze-

stwie filozofii praktycznej nad teoretyczn, to

jest o decydujcej roli obowizku moralnego

wobec poznania, a czy j z ide Spinozy o je-

dnoci bytu. Ja moralna jest dla niego

najwysz zasad, podstaw zarówno dla etyki,

jak dla metafizyki. Rzeczywistoci nie jest byt,

lecz obowizek, idea, który powinien znale
urzeczywistnienie. Wszechwiat jest tylko

zjawiskiem czystej woli, symbolem idei moralnej,

która jest jedyn prawdziw rzecz w sobie, je-

dynym absolutem.

yciu i gotowo do ofiar w imi^ przekona. Rodem z u-
yc, syn ubogiego rzemielnika, wychowany przez obywate-

la, którego pobudziy do zaopiekowania si nim zdolnoci

chopca. Po ukoczeniu szkó uczszcza na teologi w Je-

nie 1 w Lipsku. Lecz pod wpywem Kanta, rozentuzyazmo-

wany jego filozofi, porzuci teologi, W r. 1794 uzyska
katedr w Jeni*^. Dnoci reformatorskie poróniy go z du-

chowiestwem i ze studentami Gdy rozprawa jego O przy-
czynach wiary naszej w boski porzdek wiata
(1797) skonfiskowana zostaa a autor posdzony o ateizm,

ogosi on obron swoj, odwoujc si do ogóu. Nie chcc
za przyj nagany od senatu uniwersyteckiego, poda si
do dymisyi. Broni zasad rewolucyi francuskiej wobec panu-

jcej w Niemczech reakcyi. Lecz gdy zasady te spaczy
Napoleon i ujarzmi Europ, w ognistych Przemówie-
niach do narodu niemieckiego powoywa do zrzu-

cenia jarzma (1808) i by jednym z gównych wród tych

co obudzili zapa do powstania przeciw Francuzom, co roz

budzili poczucie narodowe niemieckie.

Gówne dziea: Die Wissenschaftslehre 1794.

Natur recht 1796. Sittenlehre 1798. Das g e-

schlosseue Handelsstaat 1800. Bestimmung
des Menschen 1800. Reden an diedeutsche
Nation lb07-1808. Wesen de s Gelehr t en 1806.
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Skoro rzecz w sobie nie istnieje, pozostaje

wic tylko ja^a nasza "czyli wiadomo, wytwa-

rzajca wszystko z siebie. Ten proces wytwa-

rzania odbywa si w trzech fazach:';!) najprzó,d
ja dochodzi do poznania siebie^samej, a w ten

sposób ustanawia siebie, utosamia siebie z sob
(ja jest jani); 2) nastpnie ja ta ogranicza

siebie przez przeciwstawienie sobie nie -jani,
t. j. tego, co ni nie jest, czyli wiata zewntrz-

nego; przez odrónienie jej od siebie (ja nie

jest niejani); 3) lecz owa nie ja jest tylko

czci jani (nie egzystuje nazewntrz nas, lecz

jest naszem wyobraeniem) oddzielon od innej

czci przez ograniczenie (ja jest po czci
niejani; nie ja jest po czci jani).
W ten sposób otrzymuj si trzy stopnie roz-

woju dyalektycznego: twierdzenie, przecze-
nie i pojednanie, odpowiadajce trzem zasa-

dom logicznym: tosamoci (A=A), sprzecz-
noci (A nie jest nie - A) i zasadzie powo-
du dostatecznego (A po czci jest nie - A);

metafizycznie za trzem kategoryom: rzeczywi-
stoci (ja); przeczeniu (nie ja) i ogra-
niczeniu (jaui przez nieja), wytknitym przez

Kanta.

Cay wiat zewntrzny jest wic wytworem
umysu, jego ograniczeniem przez siebie samego,

przeciwstawiajcym w jani podzieln ja po-

dzielnej nie-jani. Jest to jedyny wynik, do któ-

rego doj moe filozofia a po za który umys
ludzki nie siga.
W zaoeniu i wzajemnem ograniczeniu jani

i niejani tkwi dwa inne:

a) Ja ustanawia siebie, jako ograniczon

przez nie-ja Jest to akt poznania (podleganie

dziaaniom wiata zewntrznego).
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b) Ja ustanawia nieja, jako ograniczon
przez siebie. Jest to akt czynu (oddziaywanie

na wiat zewntrzny).

3. Fichte stosuje wywodyIte przedewszystkiem

do zakresu praktycznego. Istnienie wiadomej
i wolnej jani wymaga istnienia zakresu, w któ-

rym by dziaa moga. W ten sposób ustanawia

ja wiat fizyczny, a istnienie jej wymaga istnie-

nia innyci podobnych jednostek. Aby kada
z nich nie przekroczya waciwej sobie sfery

i nie wkroczya w zakres innej, wytwarza si po-

rzdek prawny, którego najwysz, zasad jest:

ograniczaj wolno swoje przez pojcie
wolnoci innych.

Nie ograniczy si Fichte do zakrelenia praw-
nych granic indywidualizmowi w zakresie poli-

tycznym. W zamknitem pastwie han-
dlowem nakreli on, na wzór Platona, pra-

ktyczny plan pastwa opartego na zasadach soli-

darnoci (w przeciwnoci do indywidualizmu XVIII
stulecia), którego instytucje zapobiegaj nierów-

noci spoecznej i ekonomicznej wród obywateli.

Do wymagania postawionego przez rewolucy
francusk, aby pastwo zabezpieczao wasno
obywatelom, dodaje konsekwentnie nowe: aby j
dao kademu. Prawo do istnienia, kademu przy-

nalene, tam gdzie istnienie zaley od pracy, po-

ciga za sob wymaganie prawa do pracy.
Dla urzeczywistnienia tego prawa pastwo musi
mie kontrol nad caym przemysem krajowym,
regulujc produkcj wedug potrzeb narodu. Ko-
nieczno usunicia wpywów zakucajcych, wy-
maga zamknicia pastwa dla handlu zewntrz-
nego, prócz tego, który rzd prowadzi. Na miej-

sce zblienia narodów przez handel (który z naj-
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gorszej strooy to uskutecznia) stawia Fichte ich

braterstwo w dziedzinie idei i wiedzy.

Istot czynu moralnego jest denie do uzy-

skania najwikszej wolnoci osobowej przez po-

pd ku doskonaleniu si bezgranicznemu drog
rozwoju zasobów wasnego ducha. Zasad wic
etyki Fichtego jest: Speniaj zawsze prze-
znaczenie swoje! czyli: postpuj wedug wa-
snego najlepszego zrozumienia obowizków swo-
ich. Probierzem poprawnego ich pojmowania
jest poczucie prawdy i pewnoci, które jest wy-

nikiem zgodnoci jani empirycznej z pierwotn.
4. Schelling (1775—1854). Gdy Fichte uwa-a przyrod za wytwór jani, za jej niev^iado-m cz, Schelling zarzuca na to, e cz ta

nie jest ju podmiotem; nie moe by równie
i przedmiotem, gdy, jak wykaza Kant,

przedmiot nie istnieje bez podmiotu; jest wic
czem, co poprzedza dwoisto poznajcej jani
i poznawanej przyrody. „Ja i nie-ja, myl
i byt s zarówno wytworem wyszej zasady, któ-

ra nie jest ani jedn ani drugiem, chocia jest

przyczyn obu: jest to zasada obojtna czyli „to-
samo przeciwnoci." Jest to „rozum bezwzgld-
ny i nieosobowy." Jako istnienie stanowi on

przyrod, jako mylenie — inteligency. Wie-
dza jest niedoskonaem odzwierciedleniem tej

istoty bezwzgldnej, pierwsz faz ycia umyso-
wego. Wysz jest sztuka; jest ona gbszem
objawieniem owej „zasady bezwzgldnej, w której

podmiot i przedmiot stanowi jedno." W sztuce

rozrónia Schelling cz natchnion, bdc
dzieem geniusza, od tej, która polega na tech-

nice, a jest wytworem talentu. W pierwszej

ujawnia si najwicej tosamo niewiadomej
przyrody i wiadomej wolnoci: utwór artystycz-
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iiy» gdy go analizujemy, wydaje si dzieem g-
bokiego namysu i wiadomycli wysików pracy;

w rzeczywistoci jest wynikiem twórczoci samo-
rzutnej. Szczytem sztuki jest wdzik, który

jest wyrazem duszy.

W swojej „filozofii przyrody" zaprowadzi Sciel-

ling owo pomieszanie poj czysto ludzkiego

wiata (antropopatycznych) z pojciami wiedzy
przedmiotowej, które ju Kant nazywa mierci
przyrodoznawstwa, poj, którycli rozgraniczenie

i zastosowanie we waciwyci zakresach stanowi-

o donios zdobycz doby kosmologicznej filozofii

greckiej.

W póniejszej dobie wyej od sztuki stawia
Scielling etyk i religi, jako doskonalsze obja-

wienia bezwzgldnej istoty, która jest wolnoci
bezwzgldn. ^)

5. Hegel (1770—1831) urodzi si w Stutgar-

cie; ju w uniwersytecie uzyska przezwisko „sta-

ruszka." Trudni si przez kilka lat nauczaniem
prywatnem; po paru pismach religijnej i politycz-

nej treci w duchu liberalnym wkroczy na drog
filozofii jako docent w Jenie (1801). W r. 1818
powoany do Berlina staje si „filozoficznym dy-

ktatorem" Niemiec i filarem teoretycznym prus-

kiej reakcyi. Zmar tu na choler 14 listopada

1831 r. Hegel posuwa dalej myl Schellinga, na-

^) Oówne dziea Schellinga s: Ideen zurPhilos.
d e r N a t u r 1797; Die Weltseele 1798; E n t w u r f

eines Systems der Naturphilosophie 1799;
Darstellungmenes Systems d. Philosophie
1801 i Weitere Darstellung 1802; Bruno oder
das gottliche und natiirliche Prinzip der
Dinge 1802. Yorlesungen uber dieMetJiode
akademischer Studien 1803 naley do najjaniej
napisanych dzie jego.
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dajc jej zarazem form logiczn. Cao jego

pogldu zblia si do panteizmu Spinozy, tylko

„substancya" Spinozy pojta jest jako Eozum
czyli Myl (podmiot) i utosamiona z jani oso-

bow (czowieka).

Wedug doktryny Hegla kada poszczególna

rzecz jest tylko faz rozwoju, okrelonym mo-
mentem jedynej rzeczy, jedynej wielkiej spra-
wy, a kada moe ukaza si tylko w tern miej-

scu, w którem si istotnie ukazaa. Istnieje tyl-

ko myl; ona bowiem tylko rozwija si sama
przez si, wskutek tkwicej w niej zasady od
pierwotnego absolutu, czystego bytu, przez wszyst-

kie rzeczy. Wszystko, co istnieje, wiat fizycz-

ny i wiat moralny, przyroda i historya, sztuka

i religia s tylko fazami rozwoju jednej idei, po
za któr nic nie istnieje. S to czci skadowe
jednej myli, której filozofia umoliwia nam prze-

mylenie powtórne, a przez to do pewnego stop-

nia jej odtworzenie.

Myl bezwzgldna rozwija si wedug wewntrz-
nego waciwego jej prawa rozwoju ze sprzecz-

noci, t. j. przez twierdzenie, przeczenie
i kojarzenie. Te trzy fazy maj odpowiada
trzem zasadniczym funkcyom logicznym: p oj -
ciu, sdowi i wnioskowaniu. Najsamprzód
wic snuje si Myl po przez pojcia ogólne,

wspólne naturze i umysowi, zawarte w obu.

Póniej Myl wyszczególnia si. Promieniuje na
zewntrz siebie i przebywa rozmaite zakresy

przyrody: mechaniczny, fizyczny i organiczny.

W kocu wyzwala si z zakresu przyrody, stano-

wicej obc dla niej form istnienia; wraca ku
sobie jako duch wolny, rozum wiadomy siebie.

Jednake dosiga wolnoci zupenej i wiadomo-
ci siebie dopiero po przebyciu wszystkich faz
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ycia indywidualnego i po zrealizowaniu si
w wielu formach zewntrznych.

Zadaniem filozofii jest powtórzenie w myli
(drog wewntrznej pracy dyalektycznej) tej spra-

wy rozwoju Rozumu bezwzgldnego. Odpowied-
nio do trzech faz rozwoju istniej, wic trzy

wielkie dziay filozofii: 1) Logika, której przed-

miotem jest utworzenie idei bezwzgldnej (przej-

cie od stanu abstrakcyi do konkretnego, w któ-

rym zawiera w sobie, podobnie jak jajo Brahmy,
zawizki wszystkich rzeczy). 2) Filozofia przy-
rody, w której ledzi si powstanie przyrody
przez rozwój tych zawizków (idea ujawnia si
nazewntrz, staje si czem innem dla siebie

samej). 3) Filozofia ducha — wykazujca
powrót wiadomy rozumu do siebie samego po
przebieeniu tych faz; poznanie tosamoci swojej

z przyrod.
6. Podne s myli Hegla w zakresie filozo-

fii sztuki i dziejów.
Sztuka jest dla Hegla wysikiem, za pomoc

którego rozum usiuje urzeczywistni ide przez

porednictwo wiata zmysowego. Pierwiastek
idealny musi by w niej w takim stosunku do
materyalnego, e sztuka przybra musi trzy for-

my odmienne, odpowiadajce trzem okresom dzie-

jowym. W dobie, gdy przewaa materya, gdy
kolosalno i dziwaczno stanowi najwybitniej-

sze cechy, gdy myl walczy z trudnoci, uja-

wniajc si sabo i niewyranie, sztuka ma po-

sta symboliczn. Tak bya sztuka wschodu
staroytnego: Indyi i Egiptu.

Gdy idea znajduje w materyi wyraz dla siebie

jasny i dokadny, gdy jest w równowadze ze ro-
dowiskiem, a ujawnia si tak, i osiga doskona-
pikno formy, bez tego jednak iby to, co

Historya filozofii XIX w. 2
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jest najgbszem i d ajpikni ejszem w yciu umy-
sowem, ujawnio si w niej. Sztuka jest klasycz-

n co do formy; tak bya sztuka Grecyi i Rzymu.
Gdy równowaga ta zostaje zakócon na ko-

rzy rozumu; gdy rozum panuje i redukuje coraz

bardziej matery do roli prostego znaku, rozwi-

jajc w coraz wikszym stopniu ycie swe naj-

gbsze i najsubtelniejsze, sztuka staje si ro-

mantyczn. Tak jest sztuka wiata nowoytne-
go czyli chrzecijaskiego.
Rozmaite rodzaje sztuki, wzite same w sobie,

odpowiadaj równie w wikszym lub mniejszym
stopniu trzem formom oraz dobom, które repre-

zentuj. Tak wic architektura jest jeszcze sztuk
niedoskona, symboliczn. W rzebie idea prze-

nika form stajc si widoczn; oddaje ona wszak-
e tylko form zewntrzn ycia, które odzwier-

ciedla bardziej uduchownione malarstwo, za-

chowujc z materyi tylko barw. Najbardziej pod-
miotow jest muzyka oddajca wntrze duszy,

jej ruch i namitnoci. Poezya jest sztuk bez-

wzgldn, pojednaniem materyi z ide; reasumuje
ona niejako poprzednie: buduje, rzebi, maluje,

piewa, mówi i myli. Dziki tym osobliwociom
architektura jest charakterystycznym wyrazem
formy ciemnej, symbolicznej, wschodniej; rzeba
formy jasnej, zdecydowanej, penej piknoci sztu-

ki greckiej; malarstwo, muzyka i poezya odpo-

wiadaj formie wielorakiej, gbokiej i subtelnej

sztuki romantycznej. Nie przeszkadza to jednak,

aby duch kadej epoki przenika wszelkie rodza-

je sztuki tej doby i wyciska na niej swoje pitno.
7. Jedn z faz, w których urzeczywistnia si

Rozum konkretny i wiadomy siebie, jest pa-
stwo; filozofia za dziejów jest t czci filozo-
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fii, która zaznacza i ledzi ewolucj Rozumu, uja-

wniajcego si jako pastwo.
Hegel nie utosamia spoeczestwa z pa-

stwem. Celem pierwszego jest ochrona intere-

sów materyalnych i moralnych jednostki. Drugie
dy do urzeczywistnienia pewnych idei, powi-
cajc nieraz dla nich interesa jednostek. Spoe-
czestwo cywilne moe czy w celach uytecz-
noci rónorodne ywioy narodowe (jak w Szwaj-
caryi); ale pastwo musi opiera si na naro-
dowoci, która jest jednoci mowy, religii,

obyczajów i poj. Dla tego te Hegel nazywa
zbrodni przeciw naturze wczenie do pastwa
narodowoci obcej pastwu, utrzymywanie jej

w jarzmie. Wobec takiej zbrodni usprawiedliwia

powstanie.

Ale jak i w innych wynikach sprzecznych z in-

teresami i wymaganiami pastwa pruskiego, za-

ciera tu Hegel kracowy wynik owiadczeniem,
e bywaj narody, które ju nie reprezentuj a-
dnej idei, a przez to utraciwszy racy bytu su-
sznie staj si pastw innych ide swoje posia-

dajcych.
Historya jest rozwojem Kozumu powszechnego

w czasie. Poniewa istot Rozumu stanowi wol-

no, wic dzieje s opowieci o kolejach, które

przechodzi ludzko, dc do uwiadomienia so-

bie tej wolnoci. Podlegaj one ogólnemu pra-
wu postpu. Lecz stare nie ustpuje bez wal-

ki: odbywa si wic ustawiczna walka rozumu
z samym sob. Rozrónia w niej Hegel trzy fa-

zy: 1) Historya Wschodu staroytnego—
faza upienia i niewiadomoci; panowanie wiary,

posuszestwa, despotyzmu; 2) wiat grecko-
rzymski— rozum wkracza w dziedzin wolnoci;
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3) Dzieje narodów nowoytnych, w któ-

rych Rozum dochodzi do zupenej wiadomoci
wolnoci swojej (odrodzenie jest jutrzni,, refor-

macya—wschodem soca, rewolucya francusl^a

—

poudniem tego dnia ludzkoci. ^)

^) Gówne dziea: Phanomenologie des Geistes
1807; Logik 1812-1816; Encyklopedie d. philo-
soph. Wissenschaften 1817; Rechtsphiloso-
phie 1821. Aesthetik, Geschichtsphilosopliie
i Religionsphilosophie (pomiei-tae).



ROZDZIA III.

Herbart, Schleiermacher, Krause.

1. Herbart (1776—1841) nazwa sam nauk
swoje realizmem, który przeciwstawia idealiz-

mowi podmiotowemu Fichtego. Filozofi okre-

la jako prac nad pojciami. Logika zmierza
ku temu, by je uczyni jasnemi; metafizyka—
ku ich uzasadnieniu; estetyka, wkluczajca w so-

bie etyk, — ku ich uzupenieniu wartociami.
Herbart dostrzega sprzecznoci w pojciach:

rzeczy obdarzonej kilku wasnociami, zmiany
i jani. Zadaniem badania filozoficznego jest

usunicie tych sprzecznoci. W duchu kantow-
skim jednak przyjmuje, e kady pozór jest wska-
zówk, na byt. Pojcia te wic nie powinny by
odrzucone lecz przetworzone. Przyjmuje wic
dla usunicia pierwszej sprzecznoci istnienie

wielu bytów realnych, z których kady obdarzony
jest jedn wasnoci („realnostki"); sprzeczno
zawart w zmianie usuwa, przyjmujc dno
samozachowawcz kadej realnostki wobec usio-
wania innej do jej przeniknicia (a wic zmody-
fikowania); sprzeczno w pojciu jani przez do-
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puszczenie rónicy wyobrae apercepowanych od
apercepujcych.
Dusza jest istot prost, nierozcig, obdarzo-

n, jak kada realnostka, jedn prost jakoci.
Mieci si ona w jednym punkcie mózgu. Skoro

podranienie nerwów zmysowych udzieli si mó-
zgowi (jako ruch), dusz przenikaj najblisze

otaczajce j realnostki; przez samozachowanie
odpiera ona to zakucenie wasnej jakoci przez

jako odmiennych realnostek. Kady taki akt

zachowania stanowi wyobraenie, które zostaje

w duszy, chocia usunita zostaa jego przyczy-

na. Istnienie jednoczesne w duszy przeciwnych

sobie wyobrae powoduje ich wzajemne tumie-
nie si; wyobraenia przechodz wskutek tego

w stan niewiadomy. Stopie tumienia, zaleny
od wzgldnej intensywnoci (siy) wyobrae, po-

zwala autorowi zastosowa do psychologii mate-

matyk.
Sdy estetyczne s wynikiem podobania si

lub niepodobania si pewnych stosunków (po-

znawczych); etyczne z podobnego zachowania

si wobec stosunków woli. ^)

Gównym zwolennikiem i kontynuatorem psy-

chologii matematycznej Herbarta by Drobisch

(1802—1896), przez 70 lat (od r. 1826) by pro-

fesorem matematyki i filozofii w Lipsku. Z tej

samej szkoy wyszli Steinthal (1823— 1899, pro-

fesor w Berlinie od r. 1863) i StriJmpell (1812—
1899, profesor w Dorpacie i w Lipsku). Obaj

samodzielnie rozwijali myli mistrza.

2. Fryderyk Schleiermacher (ur. 1768 r. we
Wrocawiu; f 1834 w Berlinie, gdzie by profe-

*) Gówne dzieo Psychologie ais Wissenschaft
neugegriindet 1824—25; take Allgemeine Meta-
physik 1828-29.
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sorem teologii ^) odgraniczy cile zakres religii

od innych pokrewnych, przez co umoliwi nau-

kow i przedmiotow jej ocen. Religia nie jest

ani wytworem poznania, ani woli, lecz serca

(uczucia). Nie jest wic ani metafizyk, ani ety-

k, lecz ma swój odrbny zakres. Istot jej sta-

nowi bezwzgldna jedno spostrzegania i uczu-

cia. Religia jest pobonoci, pobono za
uczuciem bezwzgldnej zalenoci. Zalenoci od
Boga, od wiata; dla Schleiermachera bowiem
te dwa pojcia s identyczne. Bóg nie istnia

bez wiata; niema go po za wiatem; zuamy go
tylko w rzeczach. Pojcie Boga osobowego na-

ley do mytologii.

Religia zatem powstaje z tsknoty za niesko-
czonoci; z potrzeby zdania si z caoci wia-
ta, bezporedniego odczucia jego harmonii. Umys
religijny widzi w kadem odrbnem istnieniu ca-

o; czuje swoje zaleno od przyczyny osta-

tecznej. Dogmata stanowi tylko powok ze-

wntrzn, któr religia toleruje z umiechem.
Kto traktuje j jako umiejtno — wpada w my-
tologi. Co za do kultu — to uwaa Schleier-

macher wszelk czynno za zabobonn, jeli wy-
nika z przepisu, nie za z wewntrznego poczu-
cia. Poczucie to nie powinno ujawnia si w ja-

kich specyalnych czynach, lecz obejmowa jedno-
stajnie cae ycie. Pokój nasz prywatny powi-
nien by wityni, w której wznosi si gos ka-

pana.
Dla filozofii XVIII w. religia bya obud ka-

panów majc na celu ujarzmienie ludu; dla

^) Gówne dziea: Reden uber die Religi "on
1799; Mo n. o 1 o ge n 1800; 0-rundlagen einerKri
tik der bisherigen Sittenlehre 1803; die Weib-
nacbtsfeier 1806 Der ciristlicke Glaube 1822.
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Kanta — dodatkiem do moralnoci, dla Hegla —
niedosz wiedz. Schleiermacher zrywajc sta-

nowczo z faz mytologiczn i zabobonn wykazy-

wa jednak, e po za religi historyczn, po za

istniejcemi religiami i icti naduyciem mona
znale gbsz tre dla pojcia tego.

3. Krause (1781 — 1832) usiowa pojedna
panteizm wspóczesnego mu idealizmu z ide
osobowoci Boga w systemacie, który nazwa pan-
enteizmem. Zostaje on pod wpywem Schel-

linga. Gówne jego zasugi nale do zakresu

filozofii prawa. Przeciwdziaa on tu kierunkowi

wycznie indywidualistycznemu, zwaszcza w poj-

mowaniu przeznaczenia pastwa, niemniej i w za-

kresie filozofii dziejów.

Oto s gówne myli historyozofii Krausego:

przyjmuje on trzy wielkie doby rozwoju ludzko-

ci, odpowiadajce wiekom jednostki: dziecinn,

modziecz i dojrza, po których maj nastpi
dwie doby schyku: póny wiek dojrzaoci i wiek

starczy. Ludzko ziemska jest dla niego przy-

tem tylko jednym ze skadników ludzkoci po-

wszechnej bytujcej w Bogu, tworzcej jedne or-

ganiczn cao, a rozmieszczonej na rozmaitych

planetach i gwiazdach. Ludzko ziemska, na
wzór tej powszechnej, ma przeznaczenie wytwo-
rzenia organicznej spoecznoci.

Pierwsza doba (zwizkowa) ludzkoci jest do-

b niewinnoci, w której kieruj ni potgi wy-
sze. W drugiej — dobie wzrostu — odbywa si
rozdzia na plemiona i narody, kasty i klasy;

powstaje podzia pracy. Mamy tu zupene zerwa-

nie jednoci pierwotnej; jest to okres walki no-

wego ze starem, peen sprzecznoci i zepsucia.

Trzecia doba — dojrzaoci — doba, w której

wszystkie zdolnoci czowieka dosign zupene-
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go rozwoju, w której ludzko opanuje cakowi-
cie przyrod i siebie sam, a skadajce j spo-

eczestwa poszczególne pocz si w jeden or-

ganizm zbiorowy doskonale uspoeczniony, w któ-

rym panenteizm stanie si wiar powszechn,
z potrzeby serca przyjt, jako jedyna doktryna
prawdziwa i kompletna, a poszczególne pastwa
ziemi utworz jedne rzeczpospolit pokojow.
Doba ta naley do przyszoci.
Nauka jego miaa szerokie rozpowszechnienie

w Europie zachodniej (w Belgii, Francyi i Hisz-

panii); daa ona pobudk do \Nytworzenia orga-
nicznej szkoy prawa politycznego. Gó-
wnym kontynuatorem na polu prawa by Ahrens
w Belgii i del Rio w Hiszpanii; z jego szkoy
wyszed take reformator wychowania Froebei.



ROZDZIA IV.

Fi ozofia polska w dobie jej rozkwitu.

1. Z dob idealizmu niemieckiego wie si cile
rozkwit filozofii polskiej w XIX w. Pochód roz-

poczyna Hoene Wroski (1778-1853), jako 16-

letni modzieniec onierz Kociuszkowski, póniej
osiady w Paryu i tu pracujcy na polu mate-

matyki, techniki i filozofii, toczc spory z Aka-
demi i wybitnymi uczonymi. Wszystkie dziea
wydawa po francusku. Za punkt wyjcia suy
mu filozofia praktyczna Kanta, z której snuje

dalsze wywody w zakresie filozofii dziejów. Go-
wnem jego dzieem jest Systemat Mesyani-
zmu zawarty w ksigach: Prodrome du Mes-
sianisme (1831) i Metapolitiue messia-
niue (1840) równie Philosophie absolue
de rhistoire (1852).

Ludzko wypenia przeznaczenie swe w trzech

wielkich dobach: w dobie celów fizycznych i wzgld-
nych czyli chrematycznych;w dobie walki chre-

matycznoci z achrematycznoci, oraz w dobie ce-

lów achrematycznych czyli rozumowych
i bezwarunkowych. Obecnie yjemy w dobie
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rodkowej, w dobie walki. Doba chrematyczna le-

y za nami; doba achrematyczna jest nasz przy-

szoci. Aby kierowa losem ludzkoci potrze-

bna jest znajomo jej bezwzgldnego prze-
znaczenia. Dopóki jest nieznane (a odkrycie

to stanowi cel filozofii), za kierownictwo suy
cel moralnoci, którym jest zwizek przyczynowy
moralnoci z celami ostatecznemi ludzkoci, t. j.

prawo moralne postpu.
Denie ku niemu objawia si w dwóch sprzecz-

nych stronnictwach dzielcych wiat: stronnictwie

prawa ludzkiego (liberalnem) i prawa bos-
kiego (konserwatywnem). Ku ustanowieniu mo-
ralnoci d: zwizek prawny (pastwo),
oparty na sprawiedliwoci i kierujcy ku czynowi
moralnemu, oraz zwizek etyczny (koció),
którego zadaniem — ustanowienie zasad mora
nych. Trzecim, którego zaoycielem chcia by
sam filozof, zwizek bezwzgldny, miaby
na celu prowadzi ludzko do jej celu ostatecz-

nego, t. j. do odkrycia bezwzgldnej praw-
dy i bezwzgldnego dobra. Taka jest nauka
mesyanizmu Wroskiego, którego nie naley mie-

sza z mesyanizmem Mickiewicza i jego przyja-

ció. ')

2. Bronisaw Trentowski (1808—1869), uro-

dzi si w Siedleckiem, ksztaci si u pijarów

w ukowie, sucha filologii i filozofii w War-
szawie. Po powstaniu 1830 r. wyemigrowa; su
cha w Królewcu Herbarta, by w Genui i w Hei-

delbergu. Pierwsze dziea wyda po niemiecku
we Fryburgu (w W. Ks. Badeskiem), gdzie si

*) Wszystkie dziea filozoficzne wydawa po francuzku.

O nim ob, W. M. Kozowski Hoene Wroski jako
filozof. Warszawa, 1908.
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oeni i osiad na stae. Uzyskawszy doktorat

i indygenat wykada od r. 1838 do 1843. Do-

tknity zarzutami Libelta zacz pisa po polsku.

Trentowski stosowa szeroko tryad filozofii

idealistycznej niemieckiej (zasad rozwoju ze

sprzecznoci) w caym systemacie swoim. Pod-

niesiemy tu przewanie jego myli dotyczce roz-

woju filozofii: dotd wszystkie systemata byy
albo idealne albo realne, gdy filozofowie widzieli

albo oderwany wiat myli albo trupi matery.

Ludy romaskie uprawiay realizm, germaskie

—

idealizm. Filozofia Trentowskiego ma unikn
tej jeduostronuoci; przedmiotem jej to co sta-

nowi istot, rzeczywisto obojga, czyli „bosko".
Nie znano dotd wadzy umysowej, która j po-

znaje: zmysy bowiem widz tylko matery,
umys — ide. Trzeci wadz jest zmys,
który widzi ow bosko. ^'ie tkwi on ani w du-

szy, ani w ciele, lecz w jani, która jest jedno-

ci transcendentaln obojga, istot rzeczy nie-

mierteln, majc swój prototyp w Bogu. Za-

sadnicze te myli szeroko rozwija Trentowski,

stosujc je do rozmaitych dziedzin teoretycznych

i praktycznych, a w kocu próbuje ca wiedz
zsyntetyzowa na ich podsta\^ie w Panteonie
wiedzy ludzkiej. *)

3. Karol Libelt (1807—1875); urodzony w Po-

znaniu, zajmuje wysokie stanowisko jako obywa-

*) Gówne''clziea: Grundlage der universeiren
Philosophie 1837, Yorstudien zur Wissen-
schaft der Natur 1840, Chowanna czyli sy-

stem pedagogiki narodowej 1842; Stosunek
filozofii do cybernetyki 1843; Mylini czyli
caoksztat^logiki narodowej 1844; D e m o n o-

Boania czyli nauka rodzinnej md r o c i 1844;

Panteon wydany zosta po mierci autora.
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tel i rzecznik postpu. Jako ucze Hegla ju
zosta za rozpraw przez mistrza swego odzna-

czony i wynagrodzony zotym medalem. Póniej
odrzuca wietne czynione mu piopozycye, owiad-
czajc, i chce suy krajowi swemu. Powstanie

listopadowe powouje go pod sztandary: jako

prosty szeregowiec odbywa kampani 1831 roku

w bateryi Pitki, nagrodzony za waleczno krzy-

em virtuti militari i rang podporucznika. Z kor-

pusem E-óyckiego wkroczy do Galicyi, tu inter-

nowany w Opawie, 9 miesicznym wizieniem
w Magdeburgu odpokutowa zasugi ojczynie.

Szerzeniu wiata i pracy wród ludu powici
dalsze ycie obok twórczoci naukowej, a by
rzecznikiem idei socjalistycznych (ob. rozdz. VIII).

Gdy miao wybuchn powstanie 16 lutego 1846 r.

uwiziony zosta razem z innymi i skazany na

20 lat twierdzy. Rewolucya 1848 r. wyrwaa go

z Moabitu. Czynny w niej, a póniej w dyrekcyi

Ligi polskiej zaoonej przez Cieszkowskiego. Od
r. 1859 do 1870 by posem do sejmu w Berlinie,

a powstanie 1863 r., w którem dwaj jego syno-

wie udzia brali, odebrao mu jednego z nich, za-

bitego okrutnie pod Brdowem.
Libelt w filozofii swojej podj myl Trentow-

skiego o filozofii polskiej i w ogóle sowiaskiej
majcej zastpi dotychczasowe panowanie myli
szczepów romaskiego i germaskiego. Rozwija

j w Filozofii i krytyce. Zawizki filozofii

narodowej widzi w mistycznych kierunkach re-

prezentowanych przez Bochwica, Królikowskiego

i innych (ob. niej). Z trzech wadz umysowych:
rozumu, wyobrani i woli, pierwsza i trzecia do-

td suyy za podstaw filozofii (teoretycznej

i praktycznej). Dla tego nie podobna byo po-

jedna idealizmu z realizmem. Za most czcy
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posuy powinna wyobrania, jako matka
ksztatów. Na podniesieniu tej wadzy polega

istota filozofii narodowej. Libelt nazywa j umem
a std Umnictwo (1849— 1854)— filozofia sztuk

piknych; System umnictwa czyli filozo-
fii umysowej (1857) — filozofia wyobrani;
s to t}tuy gównych dzie.

Myl filozofii sowiaskiej streszcza Libelt

w swoim synnym Dekalogu, tak podnoszonym
przez Mickiev^icza w jego Prelckcyach, a sta-

nowisko spoeczne swe zaznacza w punkcie 6-ym
„Wszelkie dobro materyalne pochodzi od Boga,

nie od ludzi. W tem ley uszlachetnienie mate-

ryi oraz przeobraenie wasnoci prywatnej na

lennictwo boskie, które przej ród ludzki." Sta-

nowisko polityczne formuuje punkt 7-y: „Brater-

stwo wszystkich czonk'')w narodu polega na je-

dnoci myli boskiej, która naród reprezentuje;

róno spoeczna czyli hierarchia polega na ró-

noci zasug pojedynczych osób w urzeczywist-

nianiu owej myli;" stanowisko religijne w punk-

cie 9; „Religia Chrystusa jest religi sowiask.
Wszake bdzie to religia postpu, a tem samem
róna od dotychczasowego na opok stwardego
katolicyzmu."

Zasadnicz myl filozofii sowiaskiej, w której

streszcza Libelt cay duch filozofii polskiej, obej-

muje punkt 4: ^Istot ducha musi by ywot,
czyn, rzeczywisto". Istotnie filozofia polska

w dobie rozkwitu jest filozofi czynu. A chcc
by wodzem duchowym narodu, filozofia musi
odrzuci scholastyczno (t. j. przesta by
szkoln) i sta si popularn t. j. ludow,
„kojarzc si z myl bo, która jest w ludzie

i rozwijajc t myl bo przez czyn." Misty-
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cyzm jest wedug myli Libelta przejciem do

filozofii sowiaskiej.

W latach 1849— 1854 wysza Estetyka czyli
umnictwo pikne (2 tomy). Sztuk nazywa
Libelt myl bosk przelewajc si w ksztaty

lub tony; piknem jest harmonia znaku i zna-

czenia; jedno treci i formy w materyale ze-

wntrznym. Pikno przyrody stanowi drug cz
dziea. Jest to filozofia natury i spoeczestwa
przedstawiona ze stanowiska twórczej wyobrani.

„Libelt wykaza, powiada H. Struve, e ideay
ducha ludzkiego stanowi tak samo jego istot

jak i abstrakcyjna tre logiki i e nadto nie s
oderwane od pozostaego istnienia, gdy wiat
cay przejawia na kadym kroku t sam arty-

styczn potg"...
4. August Cieszkowski (1814—1894 ^), uro-

dzi si na Podlasiu; ukoczy uniwersytet w Ber-

linie, duo podróowa. Pisa prócz filozoficznych,

rozprawy ekonomiczne; by jednym z zaoycieli
Biblioteki Warszawskiej (1841 r.). Osiadszy
w Poznaskiem (1847) zosta posem do sejmu
berliskiego i zaoy w abikowie szko rolni-

cz. By pierwszym rzecznikiem zaoenia uni-

wersytetu w Poznaniu.

Dziaalno filozoficzn rozpoczyna od krytyki

heglowskiego podziau na okresy w filozofii dzie-

jów podnoszc widoki przyszoci na miejscu kul-

tu dla teraniejszoci, a w ten sposób przeobra-

ajc na postpow reakcyjn nauk Hegla. Pierw-

^) Gówne dziea: Prolegomena zur Historyo-
Sophie (Berlin 1838); Gott und Palingenese 1842,

Ojcze nasz (T. I 184H, tomy nastpne wydane pomiert-
nie przez synów (od 1900 r.j; O drogach ducha, 186'J.
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szy okres dla Cieszkowskiego koczy si z naro-

dzeniem Chrystusa (teza), drugi (antiteza) siga
do naszych czasów, a trzeci (synteza) dopiero si
rozpoczyna. Na pierwszym stopniu odbywa si
uobyczajenie ludzkoci: estetyczne jej wychowa-

nie. Ide czasu jest idea pikna. Na drugim

przechodzi ludzko do wiedzy (wychowanie ro-

zumowe); rozum stanowi najwyszy probierz: rze-

czywistoci jest tylko to, co jest myl. Myl
rozumowa zualaza si i poja w historyi (prze-

szoci) równie jak w prawie, w religii, w natu-

rze. Myl ta musi poj siebie i w przyszo-
ci a wic przej do twórczoci: kreli plan

przyszoci i wciela go w czyn. Najwysz ide
tego okresu bdzie dobro. Bdzie to doba uspo-

ecznienia ludzkoci.

W dziele obszernem p. t. Ojcze nasz rozwi-

ja te same myli historyozoficzne interpretujc

pojedyncze wyraenia modlitwy, jako symboliczne

wyrazy de i dróg ludzkoci ku ideaowi wspól-

noci.
6. Józef Gouchowski (1797—1858), rodem

z Galicyi, przeby szko wojskow w Wiedniu
i studyowa prawo w Warszawie; nastpnie sucha
Schellinga w Erlangen; tu zawiza z nim przy-

ja i przej si jego ideami z ostatniego okre-

su. Pierwsz rozpraw filozoficzn napisa po

niemiecku, dedykujc j Schellingowi ^). Miano-
wany by profesorem filozofii na uniwersytecie wi-

leskim, lecz wykady jego po upywie roku zawie-

szone zostay przez Nowosilcewa. W r, 1830
wygosi w Warszawie szereg wykadów publicz-

nych, a w 1831 r. rzd narodowy mianowa go

^) Przekad polski p. t. Filozofia i ycie przekad
P. Chmielowskiego. Warszawa, 1903.
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ministrem owiaty. Grówne dzieo jego: Duma-
nia nad najwyszymi zagadnieniami czo-
wieka (Wilno 1861) napisane byo w r. 1858.

Myl jego przewodni, e „prawo mioci, które

nam religia chrzecijaska objawia, nie tylko na
polu praktycznem wszelkie skarby nieba doczes-

ne i wieczne na nas zlewa, ale prócz tego i na
S-tanowisku teoretycznem wszystkie sprzecznoci

usuwa; wszystkie najzawilsze zagadki rozwizuje,

wszystkie wtpliwoci uprzta." Mio pojta tu

jest w duchu „intellektualnego ujcia" Schellinga

z podniesieniem wszake czynnika uczuciowego.

W wykadach swoich piorunowa przeciw mate-
ryalistom.

7. Józef Kremer (1806—1875) odby studya

w Krakowie, uczszcza na wykady Hegla w Ber-
linie. Wykada filozofi w Krakowie na uniwer-

sytecie (od r. 1847), a estetyk i history sztuki

w szkole sztuk piknych. W Listach z Kra-
kowa (od 1843) daje wytworny wykad estetyki

i historyi sztuki, którego kontynuacy stanowi

Podró do Woch (6 tomów, Wilno 1859—
1864). Wykad systematyczny filozofii
(2 tomy, 1849—1852) daje caoksztat filozofii

przeprowadzonej w duchu heglowskim. Gównym
punktem wyróniajcym go od Hegla jest ten,

e Rozum bezwzgldny tamtego przeksztaca si
u Kremera w Osobowo bezwzgldn.
„Szczytem mdroci ludzkiej jest dla niego nie

abstrakcya, lecz osoba bezwzgldna — Bóg."
Jak wida z przegldu poprzedniego myl filo-

zoficzna w Polsce w owej dobie, chocia sza
czsto w lady za idealizmem niemieckim, ska-
niaa si jednake ku chrzecijastwu i mody-
fikowaa panteizm w duchu osobowoci Boga.
Jako wytwarza si w tym czasie kierunek, który

Historya filozofii XIX w. 3
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pod nazw filozofii chrzecijaskiej nakania si
waciwie ku katolicyzmowi i wierze kocielnej.
Gromad t tworz: Floryan Bochwic (Obraz
myli mojej, Wilno 1841), Eleonora Ziemicka
(Zarys filozofii katolicJiiej, 1857); Feliks

Kozowski, zasuony jako tumacz Platona i autor
studyum o nim (Pocztki filozofii chrze-
cijaskiej, 1845); Maksymilian Jakubowski
(Filozofia chrzecijaskiego ycia w po-
równaniu z filozofi panteistyczn, 1853);
Stanisaw Chooniewski (Odpowied na dwa
pytania, 1847; jedno z nich dotyczy postpu
ludzkoci w duchu chrzecijaskim); Ludwik Kró-
likowski. *)

*) Nie naley go miesza z Karolem Królikowskim, o któ-

rym mowa w rozdziale YIIl.



ROZDZIA V.

Ideologia i spirytualizm we Francyi.

1. Do gromady ideologów nalea Cabanis

(1751— 1808). Lekarz z powoania, reformator

szkó lekarskich w Paryu i twórca fizyologii nau-

kowej, rozwija sensualizm Condillaca w kierunku

materyalistycznym. Gówne dzieo jego zatytuo-

wane jest O stosunku natury fizycznej
czowieka do moralnej (1799 ^). Jest to

nauka o czowieku jako istocie fizycznej; bada tu

autor wpyw rozmaitych czynników fizyologicznych,

klimatycznych i innych na ycie umysowe, które

uwaane jest za wynik czynnoci nerwowej. Myl
jest^wydzielin mózgu. Dzieo to utorowao dro-

g póniejszej psychologii fizyologicznej; z niego

te czerpa hasa swoje odnowiony w XIX wieku

materyalizm.

Destutt de Trcy (1754—1836) jest twórc wy-

razu ideologia, które uy w tytule dziea swego:

Elóments d'idóologie (1801 — 1805). Za-

*) Les rapports du physique et du mora.
Osobne wydanie w 1802 r.
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miarem jego byo zastosowanie metody przyrod-

niczej do caego zakresu umysowoci i stworze-

nie niejako liistoryi naturalnej umysu. Za pod-

staw tu suy fizyologia umysu; z niej wywodzi
si nauka mowy (gramatyka) i poczenia poj
(logika), a w dalszym cigu ekonomia, etyka i po-

lityka. We wadzy mylenia wyrónia on nast-
pujce skadniki: wraliwo (zmysy), pami,
sd, wol i wadz ruchu. Ruchy dowolne, gdy
natrafiaj na opór, pouczaj nas o istnieniu

przedmiotów zewntrznych. Istota nieobdarzona
niemi; nie miaaby pojcia o wiecie zewntrz-
nym; równie nie mielibymy go, gdyby materya
nie okazywaa oporu. Mow uwaa za sztuczny

wytwór, akcentujc donioso znaków dla wy-
tworzenia poj. Wspóczucie i nienawi wywo-
dzi ze stanów nerwowych; z woli za wysnuwa
podstawy wolnoci politycznej i zasad wasnoci.
Dnoci ideologii byo w ogóle wytworzenie

filozofii, któraby snua wywody praktyczne dla

wychowania, etyki i polityki z dokadnej znajo-

moci organizmu fizyologicznego i psychicznego

oraz z wiedzy o wiecie fizycznym. Spotkamy
si póniej z t dnoci w doktrynach Saint-

Simona i Augusta Comte'a, którzy zostaj pod
wpywem ideologii.

2. Najbliszy wpyw wywara wszake ideolo-

gia na pomysy Maine de Biran'a (1766—1824 i).

Rozwijajc myli de Tracy'ego o ruchu, jako ró-
dle naszych wyobrae o rzeczach, opiera na niej

rozrónienie pomidzy wraeniem zmyso-
we m a ujciem. Pierwsze jest wynikiem przy-

') Gówne dzieo p. t. Nouvelles co ns i d e rati o ns
sur le rapport du physique et du mora, wy-
dane pomiertnie w r. 1834.
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czyn zewntrznych; drugie wytworem naszej czyn-

noci dowolnej. Ujcie nie jest wic prost prze-

róbk, wraenia; wie si ono zawsze z ruchem
organu zmysowego. Rozrónienie to rozciga
si dalej na pami i wyobrani. W pó-

niejszej rozprawie Maine de Biran zwalcza sen-

sualizm, wyprowadza samowiedz jani i wiado-
mo wiata zewntrznego z poczucia oporu,

a z wysiku miniowego — pojcie przyczyny.

Rozrónia, podobnie jak Kant, tre i form
w poznaniu. W ostatnim okresie ycia zwrot

chrzecijasko-mistyczny zbliy go do filozofów

reakcyi.

3. Reakcya objawia si ju z upadkiem re-

wolucyi zarówno na polu religijnem jak i poli-

tycznem. Na pierwszem, jako powrót do chrze-
cijastwa, najprzód w dzieach Chateaubriand'a

poetyzujcego przeszo chrzecijask i rednio-

wieczn 1); na drugiem jako legitymyzm t. j.

uzasadnienie monarchii dziedzicznej i tradycyjnej.

Bonald (1754—1840) jest przedstawicielem obu.

W dziele p. t. Theorie dupouyoir politi-

que et religieux (1796) wygasza on, na

miejscu praw przyrodzonych, obowizki woone
przez Boga na spoeczestwo. Prawo jest dla
suk moralnoci, a moralno — suk teolo-

gii. Józef de Maistre (1753— 1821 2) jest zao-
ycielem ultramontanizmu. Jest on wrogiem re-

wolucyi, któr uwaa za kar bosk, a zwolenni-

kiem powolnego rozwoju instytucyj historycznie

^) Le genie du eh ristianisme, 1802.

^) Gówne dziea: Etude sur la souverainete,
1794—97 (wylane w 1870); Considerations surJ'lii-

stoire de France, 1797; Soirees de St. Peters-
bourg ou le gouvernement tempo rei de la Pro-
vidence (okoo 1806, wydane w 1821).
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wytworzonych. Monarchia jest najlepsz form,,

gdy odzwierciedla wadz bosk na ziemi; ale

nad monarchami wznosi si wadza papiea, przed-

stawiciela Boga na ziemi, nieomylnego rozjemcy
midzy wojujcymi narodami, rzdami a ludami.

3. W innym kierunku rozwija si ksidz La-

mennais (1782 —1854) czcy pierwotnie katoli-

cyzm z demokracy, marzcy o tem, aby papiea
postawi na czele demokracyi caego wiata z po-

wszechnem gosowaniem. Póniej skazanie dzie-

a Paroles d'uncroyant (1834) napisanego
pod wpywem Ksig pielgrzymstwa Mickie-

wicza, z którym osobiste utrzymywa stosunki,

rozwiao ostatecznie te marzenia utopijne. Wy-
stpi ostro przeciw katolicyzmowi coraz bardziej

postpujc w kierunku demokratycznym. Odtd
nie papie, tylko ludzko staje si dla niego

wyrazicielem prawdy boskiej. Ostro wystpowa
przeciwko monarchii lipcowej, która zemcia si
skazujc go na rok wizienia. W r. 1848 obra-

ny do zgromadzenia narodowego zasiad na kra-
cowej lewicy, a umierajc nie dopuci ksiy
i kaza pochowa siebie bez obrzdków religij-

nych. Gorcy przyjaciel Polski, pisa po r. 1831:

„Wszystko, co dochodzi mi z tego kraju dopro-

wadzio by mi do obdu wciekoci, gdyby nie

wspieraa mi wiara." „Spoczywaj cicho, o Pol-

sko moja, w tem, co oni nazywaj grobem twoim,

—powiada w hymnie Polakom powiconym — ja

wiem, e to jest kolebka twoja."

Pomimo pozornych zmian Lamennais pozosta
wiernym pierwotnej idei swojej, któr byo: wy-
snucie wniosków politycznych i spoecznych
z chrzecijastwa. udzi si pocztkowo, e ko-

ció to uczyni; przekonawszy si, e tak by nie

moe zastpi katolicyzm chrzecijastwem, tylko
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nie owem chrzecijastwem sztywnych dogmatów
udajcych rozum, lecz czyst wiar serca z uczu-

cia pync. Lamennais^go uwaa mona za

twórc socyalizmu chrzecijaskiego, ale szczere-

go, nie tego, który dzi si podaje czsto jako

sztuczne antidotum na socyalizm polityczny ^).

Da on take pocztek kierunkowi, który nazywa
si katolicyzmem liberalnym Przedstawicielami

jego s Lacordaire — pierwotnie ucze Lamen-
nais'go, zrywajcy z nim po ogoszeniu Sów
wieszczych i Montalambert. Pisarz ten utrzy-

mywa blizkie stosunki z Mickiewiczem i nau-
czywszy si po puhku, przetumaczy jego Ksi-
gi pielgrzymstwa. Liberalizm ich ujawnia si
zarówno w kierunku filozoficznym, politycznym
i kocielnym.

4. Wród filozofów, których absorboway wi-
cej zagadnienia metafizyczne ni praktyczne od-

rbne miejsce zajmuje znakomity fizyk Andrzej

Maryan Ampere (1775—1826), profesor w szkole

politechnicznej, póniej w College de France.

W dziele pod tytuem Philosophie des scien-
ces (I tom 1834, drugi 1843) usiowa on da
„naturaln" klasyfikacy umiejtnoci, na wzór
naturalnego systematu rolin stworzonego przez

Jussieu'a. Dzieli wic je na królestwa (nauki

kosmologiczne [przyrodnicze] i noologicz-
ne [umysowe]), rzdy i t. d. Dochodzi w ten

\) Gówne dziea: Essai sur l'indifference en
matiere de religi on, 4 tomy 1S17—23; Parol es d'iin

croyant, 1834 (przekad polski p. t. Sowa wieszcze
ks. Lamenego, przez H. Jeowickiego, Pary 1834). L

e

Iivredupeuple (po polsku Ksigi ludu, przekad
H. Kausowskiego, Bruksella, 1838); Hymn do Polski
(1832), przeoy Niemcewicz. Esquisse d'une pii-
1 o Sophie, 4 tomy, 1841—46.
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sposób do 128 ostatecznych gazi swojej klasy-

fikacji. Spoczywa ona na rozrónieniu czterech

czynnoci stanowicych niejako fazy wszelkich

nauk i poznania w ogóle. S to: 1) obserwacya
(bezporednia), 2) czynno (experyment), 3) po-

równanie w celu klasyfikacyi i 4) wyjanienie
przyczynowe. *)

Ten sam podzia czynnoci umysowych suy
mu za podstaw filozofii umysu. Opiera w niej

Ampere przewiadczenie o rzeczywistoci wiata
(nie zadawalniajc si atwem wyjanieniem szko-

y szkockiej -) na staych stosunkach istniejcych

midzy przedmiotami zewntrznymi, niezalenych
ani od naszej jani, ani od przemiany zjawisk

(prawa przyrody). Ta stao stosunków upewnia
nas o istnieniu rzeczywistoci po za zjawiskami.

S to no um en a; ale nie uwaa je Ampere za

niedostpne poznaniu jak Kant to czyni: stano-

wi one przeciwnie wiat inteligijny, wiat do-

stpny oku uczonego a dajcy si uj w formu-

y matematyczne. Narówni z istnieniem materyi

przyjmuje Ampere, jako równoznaczne z ni hy-

potezy, istnienie Boga i duszy.

5. W miar tego jak tchnca nienawici ku
Wielkiej Kewolucyi reakcya ustpuje miejsca let-

niemu liberalizmowi, co ujawnia si zwaszcza po
rewolucyi 1830 r., wytwarza si urzdowa filozo-

fia uniwersytetów, stanowica we Francyi apro-

bowany przez rzd pokarm duchowy modziey
szkolnej, podobnie jak w Niemczech by nim he-

*) Blisze wyjanienie i szczegóy klasyfikacyi Ampera
znajdzie czytelnik w I tomie naszego wydawnictwa Klasy-
fikacya umiejtnoci, str. 17—27.

^) Ob. n i s t o r y a filozofii, tom IV naszego wyda-
wnictwa, str. 142.
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gelianizm. Kierunek ten nazywa si spirytualiz-

mem, znamienn bowiem cech jego jest obrona

substancyalnoci duszy, jej istnienia niezalenego

od ciaa.

Za podstaw jej suy filozofia szkocka. ^Wpro-

wadza j Royer Collard (1763— 1843) rozwija

Jouffroy (1796—1842), za Cousin (1792—1867)
wytwarza z niej swój systemat eklektyczny, -
czc z lieglizmem. Poprzednikiem ich jest Laro-

miguiere (profesor w Paryu od 1811— 13), czer-

picy natchnienia bezporednio od Kondyllaka.

Royer Collard na miejscu wraenia, bdce-
go podstaw sensualizmu, stawia ujcie. Gdy
filozofia wraenia prowadzi do nihilizmu, rozdrab-

niajc wiat na lune, przemijajce zjawiska, filo-

zofia ujcia suy do wywodu trzech zaoe:
1) e ja istnieje; 2) e jest trwa w czasie;

3) e jest przyczyn (ródem aktów woli). Po-

jcia te przenosz si na wiat zewntrzny; wy-

wodzi si z nich nieprzenikliwo cia.

Cousin usiowa stworzy cao z uamków
rozmaitych systematów, wychodzc z zaoenia,
e pogldy filozoficzne powinny skada si
z prawd poszczególnych, niezalenie od ich

zwizku z caoci, od której je odrywaj. Me-
tod t nazwa eklektyzmem (metod wyboru).

W ten sposób spaja niemiecki idealizm z szkoc-

k filozofi zdrowego rozumu, a póniej z rozwo-

dnionym kartezyanizmem. Z icie francusk ma-
ni reglamentacyi filozofia ta wpajana bya przez

wszystkie katedry i szkoy rednie szeregowi po-

kole, a nawet zamyla Cousin wyda katechizm,

któryby j zaszczepi po szkoach elementarnych.

Mimo tak niefilozoficznej metody, pooy Cousin

zasugi, zachcajc do studyów nad history filo-

zofii. Najlepsz i dzi dajc si czyta ksik
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jego s wykady p. t. Duvrai, dubeau et

du bien *).

Mimo swej ukadnoci i roli urzdowej nie unik-n Cousin brutalnoci pruskiej: podczas podróy
naukowej w r. 1824 — 25, schwytany zosta przez

policy prusk wszc wszdzie rewolucy i sp-
dzi pó roku w wizieniu berliuskiem.

6. Obok charakteru reakcyjnego we wczeniej-

szem pokoleniu a umiarkowanie konserwatywnego
w póniejszem, cech wybitn pisarzy tego okre-

su, prócz Lamennais^go, którego gówna doba dzia-

alnoci naley do póniejszego okresu i przeciw-

nej gromady — jest indywidualizm ich metafizy-

ki. Maine de Biran zamyka si w swojej jani
jak wizie w swej celi, powiada o nim Cousin;

jeli komunikuje si z kim, to tylko w wizyi mi-

stycznej z Bogiem. Ampere, chocia uczuciem

dcy do zblienia si z ludzkoci obra punkt
wyjcia indywidualistyczny i rozwój ludzkoci
wzorowa na rozwoju myli jednostki. Nie lepiej

byo z Royer Collard'em, a Cousin nie znalaz
nic prócz rozumu dla zjednoczenia ludzi, nic

prócz sztywnej jednostajnoci opinii, która miaa
zastpi dla klas wyksztaconych religi tradycyj-

n i zesztywnie w podobnie nieruchomy do-

gmatyzm. Pod wzgldem punktu wyjcia swego
filozofia ta bya wic cór XVIII wieku, chocia
w rozwoju cofaa si daleko wstecz od jego zdo-

byczy. Zwiastunem nowego wieku by prd spo-

eczny rozwijajcy podne myli Kousseau'a, ale

nadajcy temu rozwojowi odmienny charakter,

inny punkt wyjcia. Zwiastunem i pionierem tej

nowej filozofii by Saint-Simon.

*) Pierwsze wydanie z r. 1818 jest lepszem od nastpu-
jcych, w których coraz bardziej stara si przystosowa
do wymaga kocioa. Wszystkich wyda byo 17. Ustp
U piknie po polsku w «Ksikach dla Wszystkich^.



ROZDZIA VI.

Saint-Simon i saintsimonici.

1. Nowy prd w filozofii XTX w. zainicyowa

Henryk Saint-Simon (1760— 1825) nawizujcy
tradycy polityczn Rousseau'a z nowemi zagad-

nieniami odsaniajcemi si przed spoeczestwem,
które z feodalnego przeksztacao si po rewolu-

cyi francuzkiej na przemysowe.
ycie Saint- Simona byo równie urozmaicone

i burzliwe jak doba, w której y. Majc lat 13

ujawnia niezaleno charakteru, odmawiajc przy-

jcia pierwszej komunii. Ojciec umieszcza go za

to w Saint-Lazare. czy si z tern szlachetna

ambicya — spenienia wielkich czynów i gboka
wiara w przeznaczenie swoje: gdy mia lat 17

sucy mia polecenie budzi go codziennie temi

sowy: „Wstawaj, panie hrabio; masz wielkie rze-

czy do spenienia!'* Póniej widzimy go uczniem
d'Alemberta, onierzem walczcym w Ameryce;
wzity do niewoli snuje projekta kanau Panam-
skiego i powstania w Indyach przeciw Anglikom.

Bierze czynny udzia w zaczynajcej si rewolu-

cyi w r. 1790. W 1792 obrany przez gmin, któ-
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rej by panem, odrzuca mandat i radzi jej

wybra wocianina zamiast szlachcica; skada
Zgromadzeniu dzikczynny adres za zniesienie

przywilejów szlachty. Zostaje uwiziony podczas

teroryzmu i ocalony przez upadek Robespierre'a.

Spekuluje na sprzeday dóbr narodowych a zro-

biwszy majtek prowadzi dom otwarty, aby przez

obcowanie z uczonymi uzupeni swe wyksztace-

nie. W r. 18U1 eni si, aby po roku rozwie
si. W r. 1803 nawpóartobliwie owiadcza si
p. Stael „poniewa, powiada, jest ona najwybit-

niejsz, kobiet, on za najwybitniejszym mczy-
zn." W tym samym czasie wydaje pierwsz
prac: Lettres d'un habitant de Geneve
(1802). Zrujnowany yciem zbytkownem, przyj-

muje ndzn posad, pochaniajc cay czas jego.

Spotyka przypadkiem swego dawnego lokaja,

obecnie wzbogaconego, który ofiarowuje mu go-

cinno. Przez cztery lata korzysta z niej Saint-

Simon i wydaje Introduction aux travaux
scientifiques du XIX siecle (1808).

Tymczasem p. Diard umiera i Saint Simon

znajduje si w ostatniej ndzy. Po paru latach

udaje mu si otrzyma niewielk pensy od ro-

dziny. Chwile te krytyczne day nowy kierunek

jego mylom. Obok licznych broszur politycz-

nych i spoecznych wydaje od r. 1819 pismo

„L'Organisateur," w którego pierwszym numerze
ukazuje si synna „Parabola.'' W 1821 ukazuje

si Systeme industriel z epigrafem: „Bóg
nakaza: kochajcie si i pomagajcie sobie nawza-

jem." W 1823—24 Le catechisme indu-
striel, w 1825 — Le Nouveau Christian i-

sme. W par miesicy po wyjciu tej pracy,

umiera spokojny, peen wiary w przyszo swe-

go dziea.
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2. Saint- Simon jest ojcem duchowym dwóch

prdów, które wycisny najwybitniejsze pitno
na fizyonomii duchowej XIX stulecia: pozyty-
wizmu i socyalizm u, a wpywy jego signy
daleko po za granice Francyi.

Jako reformator wiedzy, rzuca on szereg myli,
które rozwin nastpnie Comte: o tem, e wie-

dza przechodzi stopniowo od domysów (etat

conjectural), zalenych od teologii i metafizyki,

do stanu pozytywnego; e nauka o spoecze-
stwie nie wysza jeszcze z pierwszej z tych faz,

ale czas ju, aby to uczynia. Uczeni nie zaj-

muj w spoeczestwie odpowiedniego stanowiska:

króluj w wiecie myli, lecz nie w rzeczywistym.

Nauka o spoeczestwie coraz bardziej pocha-
nia jego uwag. Nie powinna ona zajmowa si
sam organizacy pastwa, lecz wszystkiemi zna-

mionami charakteryzujcemi spoeczestwo. Zo-
ty wiek nie za nami, lecz przed nami. Ju spo-

eczestwo weszo w faz przemysow, a prze-

mys uczyni to, czego nie dokonali dyplomaci:

zjednoczy ludy. Przemys powinien zawrze so-

jusz z wiedz. W rozwoju umysowym wiata
kada jego faza, kady systemat filozoficzny wi-
e si z systematem politycznym, który na nim
spoczywa. Systemat spoeczny jest tylko zasto-

sowaniem wyrobionego ju systematu filozoficzne-

go. „Nie tworzy si systemu organizacyi spo-

ecznej, lecz spostrzega si nowe pasmo idei

i interesów, które si sformowao, i okazuje si
je — oto caa rzecz. System spoeczny jest albo

faktem albo niczem." System przemysowy naj-

wicej zawdzicza ekonomistom. Legici (prawni-

cy) burzyli stary porzdek; ekonomici buduj
nowy. „Wkrótce ekonomja polityczna zajmie wa-
ciwe sobie miejsce. Na pocztku opieraa si
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ona na polityce; przyjdzie chwila, e polityka

oprze si na ekonomii politycznej czyli raczej

stanowi ona bdzie ca polityk. Chwila to

niedaleka.*'

„Ciao przemysowe skada si z dwóch wiel-

kich rodzin: z rodziny uczonych czyli przemy-

sowców teoryi, i z rodziny bezporednich wy-

twórców czyli uczonych w dziedzinie zastosowa-

nia.'* Najwyraniej uwydatnia Saint-Simon prze-

ciwstawno klasy feodalnej z przemysow w swej

Paraboli, gdzie robi dwa przypuszczenia: gdyby
zginli \\szyscy uczeni, artyci i przemysowcy
, kwiat spoeczestwa francuzkiego i dusza naro-

du" byoby to ruin kraju; z drugiej strony, gdyby
utracia Francya wszystkich swoich ksit krwi,

wyszych urzdoików, wojskowych, wacicieli ma-
jtków, „zasmucio by to Francuzów, gdy maj
oni dobre serce; lecz strata w niczem nie doró-

wnaaby poprzedniej."

Instytucye polityczne zale wic ostatecznie

od rozkadu si spoecznych, od ugrupowania
klas. „Wszelka instytucya polityczna czerpie swe
siy w tych usugach jakie oddaje wikszoci spo-

eczestwa, a wic klasie najuboszej." System
feudalny trzyma si, dopóki by dla wszystkich

uyteczny; szlachta penia zawód wojskowy, uci-
liwy i niebezpieczny. Lecz od czasu wynalezienia

prochu i zaprowadzenia wojsk staych, staa si
klas bezuyteczn i próniacz. Prawnicy i me-
tafizycy przyczynili si do zniweczenia dawnego
ustroju: pierwsi zburzyli feodalizm za pomoc
prawa rzymskiego; drudzy katolicyzm zasad wol-

nego badania. Maj oni wszake za przedmiot
form nie za tre.

3. Wszystko, cokolwiek czowiek tworzy, od-

krywa, wynajduje, ma na celu uytek, czytamy

I!
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w Katechizmie Przemysowców. Uczeni,

w jakiejkolwiek gazi pracujcy, d do wzbo-
gacenia ludzkoci, do zadowolenia jej potrzeb;

nauka bez zastosowania praktycznego jest czcz
fantazy. Przemys, dcy do polepszenia bytu
materyalnego czowieka, jest ogniskiem, skupia-

jcym wszystkie promienie jego pracy umysowej.
Klasa przemysowa, obejmujca wszystkich pra-

cowników, powinna zaj pierwsze miejsce w spo-

eczestwie, bez niej bowiem nie moe si ono
obej. Skupia ona w sobie najwiksz liczb
obywateli, najwiksze bogactwo, najwicej rozu-

mu i wiedzy. Krelc rozwój tej klasy wykazuje

Saint-Simon w jaki sposób rozdzielia si klasa

przemysowa we Francyi na dwie czci nierów-

ne; jedna skupia wszystkie rodki pienine (ban-

kierowie, kapitalici, hurtownicy, fabrykanci),

a majc wpyw na rzd, który cigle potrzebuje

pienidzy, staa si panujc, zastpujc dawn
szlacht, gdy tymczasem robotnicy stanli w wi-
kszej jeszcze ni przedtem zalenoci. W ten

sposób wytworzy si nowy feodalizm: miejsce

baronów zajli kapitalici.

Pomidzy rzdem a kapitalistami stana klasa

porednia — klasa prawników podtrzymujca wa-
dz, ale zostajca na usugach kapitalistów, a po-

zorem liberalizmu osaniajca swój egoizm. Pra-

wdziw i trwa podstaw spoeczestwa moe
by tylko system przemysowy (industria-

lisme). Gdy przemysowcy zajm pierwsze miej-

sce, a sia zbrojna oraz klasa wacicieli stan
w zalenoci od nich, nastpi epoka panowania
przemysowoci, znoszca przywileje, dziedzictwo,

a zaprowadzajca równo, zabezpieczajc ludz-

koci najwiksz wolno, a wadz opierajc na
sile moralnej. Dla urzeczywistnienia tego porzd-
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ku potrzeba wezwa najlepsze umysy, aby praw-

dy te rozwija i szerzy wród ludnoci przemy-
sowej.

Znajdujemy tu teory klas i ugrupowania inte-

resów politycznych dokoa spoecznych, oraz za-

stpstwa jednych klas przez drugie w rozwoju
spoecznym, któr póniej zapoyczy od Saint-

Simona i rozwinie jednostronnie K. Marx.
A nietylko wytkn Saint-Simon rol klas w roz-

woju ycia spoecznego; sam nakreli dzieje ich

we Francyi, czciowo take w Anglii. W ten

sposób pojte dzieje wznosz si zdaniem jego

do stanowiska naukowego z literackiego, na ja-

kiem dotd pozostaway. W rozwoju dziejowym
rozrónia St.-Simon okresy organiczne i kry-
tyczne. W pierwszych wszystkie czynnoci
ludzkie s przewidziane, uporzdkowane i skoor-

dynowane za pomoc teoryi ogólnych, a cel ak-

cyi spoecznej wyranie wytknity. Takich okre-

sów dwa byo w przeszoci: wschód staroytny
i redniowiecze; trzecim bdzie pastwo przy-

szoci. Doby krytyczne s epokami rozdwiku,
braku koordynacyi; spoeczestwo przedstawia

wtedy widok jednostek pozbawionych spójni, wal-

czcych z sob. Takiemi dobami byy: w staro-

ytnoci epoka rozwoju filozofii w wiecie grecko-

rzymskim i obecna, rozpoczynajca si od refor-

macyi. Nowy chrz ijanizm autora ma za-

krela chwil wyjcia z przeomu, znamionujc
pocztek nowej fazy organicznej, która zjednoczy

ostatecznie dziaalno przemysow, moraln i in-

telektualn.

Bosko wiary chrzecijaskiej polega na zasa-

dzie przez ni wygoszonej: e ludzie powin-
ni postpowa z sob jak bracia. „Po-

dug tej zasady, któr Bóg da ludziom jako pra-
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wido postpowania, powinni oni zorganizowa
spoeczestwo w jaknajkorzystniejszy sposób dla

najwikszej liczby jednostek; powinni we wszyst-

kich swych pracach, we wszystkich czynnociach
wytkn sobie za cel: jak najprdsze, i o ile mo-
na, najzupeniejsze polepszenie bytu
moralnego i fizycznego klasy najlicz-
niejszej i na j ub o sz ej."

W historycznym rozwoju chrzecijastwo odbie-

go od pierwotnej nauki Chrystusa. Od czasu

papiea Leona X koció sta si raczej narz-
dziem pastwowem ni niezalenym systematem
religijnym i duch prawodawcy boskiego zagin
w nim ostatecznie. Mio wyrugowa czczy do-

gmat. Zamiast popiera i szerzy wiedz o prze-

znaczeniu ludzkoci, o ulepszeniu pooenia czo-
wieka, koció przeszkadza wszelkiej naprawie.

Dwór rzymski odznacza si ciemnot, fanatyzmem,

rozpust. Lecz i protestantyzm nie poprawi
rzeczy: moralno przeze szerzona nie odpowia-

da potrzebie wieku, przyznaje on i uwica ist-

niejcy porzdek, a obrzdek pozbawi poezyi.

Zadaniem naszego czasu jest wznowienie chrze-

cijastwa w jego pierwotnej czystoci.

St.-Simon tak gboko wierzy w swe dzieo,

e polecajc na ou miertelnem rkopis swemu
uczniowi, E,odrigues'owi, powiedzia mu: ,,W 48

godzin po powtórnem wydaniu tej ksiki ogo-
szona zostanie ustawa robotnicza. Przyszo do

nas naley."
4. W kilka miesicy po mierci St.-Simona

ukazuje si pismo ,,Producteur" (Wytwórca), ma-
jce na celu rozwija i szerzy jego nauk. Gru-
puje ono uczniów jego: Rodrigues'a, Bazard'a,

Enfantin'a i innych. Odnawia si tu myl St. -Si-

mona o panowaniu uczonych: dwie rzeczy maj
Historya filozofii XIX w. 4
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im by powierzone: wychowanie spoecze-
stwa — cznie z artystami i eksploatacya
natury — cznie z przemysowcami. Enfantin

rozpoczyna niebawem wykady nauki z gromadk,
przyjació. Wkrótce liczne kocioy nowej religii

powstaj na prowincji. Przeciwnicy staraj si
omieszy sensymonistów, denuncyuj ich tumom,
jako jezuitów, wytaczaj procesa — oni znosz
to wszystko, szerzc cierpliwie nauk swoj. Jak
niegdy pitagorejczycy, tworz zwizek filozoficz-

ny i przykadem zarówno jak i sowem rozpo-

wszechniaj nauk swoj. ,,Globe" staje si ich

organem po rewolucyi lipcowej. Najwybitniejsze

umysy Francyi grupuj si pod ich sztandary.

Historyk Augustyn Thierry, ekonomista Micha
Chevalier, muzyk Felicien David, Jan Reynaud,
Hipolit Carnot, Piotr Leroux, oto niektóre z go-
nych póniej imion sensimonistów.

Tymczasem rozdwik w pogldach na pooe-
nie kobiety, której wyzwolenie Enfantin posun
chce dalej, ni yczy sobie Bazard, powoduje
rozdzia.

Nie zaszkodzi on wszake sprawie. W r. 1832

Enfantin z 40 uczniami zakada w Menilmontant
koloni, majc na celu moraln rehabilitacy

proletaryatu : wszyscy pracuj tu wykonywajc
rozmaite czynnoci mechaniczne i obsugujc si
wzajemnie, a w ten sposób daj przykad ycia
braterskiego i pracy zrzeszonej.

Pocignici do odpowiedzialnoci sdowej pod
niedorzecznym oskareniem zachowuj si dumnie.

„Przyszedem tu naucza, nie za broni si", po-

wiedzia Enfantin sdziemu. Zostaje za to razem

z kilku kolegami skazany na rok wizienia.

Kady z dwóch przywódców szkoy w sposób

odmienny roz>^ija zasady nauki mistrza.
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5. Bazard (1791—1832) kad nacisk na stro-

n ekonomiczn i spoeczn. Dzieo jego, zatytu-

owane Doctrine Saint-Simonienne (1854),

zawiera rozszerzon tre wykadów ogoszonyci
w „Organisateur". Oto s jej gówne myli:

W gruncie kadego ustroju spoecznego znajduje-

my dwie siy: indywidualizm i jedno. Pierwsza

sprowadza antagonizm i walk, druga, drog sto-

warzyszenia, usuwa sprzeczno i prowadzi do

zgody. Najwyszym stopniem jednoci jest sto-

warzyszenie pows^zechne, ku któremu zmie-

rza ludzko. Sia indywidualizmu, powodujca
kadego do szukania wasnej korzyci, ciera si
z podobn pobudk innycli i wytwarza rozprze-
nie spoeczestwa. Przeciwdziaa jej sia jedno-

czca zwizku ujawniajca si najprzód w rodzi-

nie, potem w gminie, bdcej poczeniem rodzin.

Poczenie gmin tworzy naród; narody czc si
politycznie i religijnie (t. j. przyjmujc „nowy
chrzecijanizm" St. -Simona) utworz Stowarzysze-

nie powszechne (Association Universelle).
Okresy organiczne dziejów s okresami przewa-

gi siy stowarzyszenia; krytyczne—przewagi indy-

widualizmu. Na pocztku antagonizm objawia si
w formie najbrutalniejszej: walka o rodki ycia
(o byt) koczy si mierci jednego z wspóza-
wodników. Lecz niebawem spostrzegaj, e ko-

rzystniej jest zostawi przy yciu pokonanego
przeciwnika i zaprzdz go do pracy. W ten sposób

rozpoczyna si wyzysk czowieka przez czowieka.

Postp zmienia jego formy i agodzi: z niewolni-

ka czyni poddanym, z poddanego najemnikiem.

Ale wolno, zabezpieczajca równo praw, pozo-

stawia czowieka niewolnikiem ndzy. rodki na
to wytyka Bazard wyciodzc z hasa St.-Simona:

kademu podug jego zdolnoci, a ka-
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dej zdolnoci podug jej zasug. Przepro-

Y^adzeDie tej zasady wymaga zoiesienia dziedzi-

czenia bogactw, jak zniesiono ju dziedzictwo ty-

tuów i przywilejów. Istotnie czy bogactwo nie

zawiera w sobie warunków owiaty; znaczenia,

nawet prawa na ycie, niepodlegoci i obywatel-

skiej dziaalnoci czowieka? Jest wic przywile-

jem rodzcym lenistwo, niedbalstwo, gonitw za

przyjemnociami.
Aeby przemys rozwin si najskuteczniej po-

trzeba wic: 1. podzieli narzdzia pracy odpo-

wiednio do potrzeb kadej miejscowoci i kadej
gazi przemysu; 2. odpowiednio do zdolnoci
pracujcych; 3. zorganizowa produkcj tak, aby
w adnej gazi nie byo ani braku, ani nadmia-

ru. Uczyni to mona przy pomocy banków wa-
ciwych. Jeden bank centralny bdzie reprezen-

towa rzd w sferze materyalnej. „W banku
tym bd zoone wszystkie bogactwa, podstawa
caej produkcyi, wszystkie narzdzia pracy, wszyst

ko, co stanowi dzi ogó wasnoci osobistej".

Z niego bd si zaopatryway banki miejscowe

i specjalne opiekujce si poszczególnemi ga-
ziami przemysu.

Przewrót ten odby si ma drog wychowania
spoeczestwa, które wytworzy spólno uczu
i przekona. Wyrazem tej spólnod bdzie reli-

gia: synteza pomysów myli zbiorowej, prawido
wszystkich jej czynów.

Q. Enfantin (1796 — 1864) zamkn pogldy
swoje w dwóch dzieach: Science de l'homme;
physiologie religieuse (1858) i La Vie
eternelle, passe e, presente et futur
(1861). Gówn przyczyn upadku wszystkich do-

tychczasowych religij jest potpienie przez nie

denia do uciech materyalnych, tak naturalnego
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i nieodcznego od istoty ludzkiej. Potpiajc je

religie stwarzaj dualizm i sprzeczno midzy
wiatem fizycznym a duchowym. A wszake ciao

narówni z dusz jest dzieem Boga, za zgodno
ich — najwyszem przeznaczeniem czowieka.

Chrzecijastwo, przez ascetyzm, który zaleca, po-

budza do walki dwie te równe siy a przez to nie

moe zadowolni czowieka. Wnosi ono sprzecz-

no we wszystkie stosunki yciowe, powoduje
rozdzia midzy pastwem a kocioem. Bóg jest

wszystkiem, co jest *); kada istota yje jego y-
ciem, zmysowe wic potrzeby ludzkie s potrze-

bami boskiemi. Mojesz, Orfeusz, Numa Pompi-
liusz zorganizowali prac materyaln; Chrystus

prac moraln; Saint Simon — prac religijn,

a w ten sposób zjednoczy dziea swoich poprzed-

ników. Mojesz by twórc obrzdu, Chrystus —
twórc prawida, St. Simon twórc religii. Za-

miast przepisu umartwienia ciaa wystpuje nowy:

uwicaj si przez prac i uywanie uciech. Za-

miast papiea i cesarza staje ojciec 2) czcy
w sobie wadz i obowizki obu.

Wpyw idei Enfantin'a co do wyzwolenia kobie-

ty odbi si na dwóch znakomitych dzieach

wspóczesnych: M arion Delorme Wiktora Hu
go i Indianie Jerzego Sand.

^) oto jest ustp ze piewów obrzdowych seusymonis-

tów przypominajcy rytua deistyczny Toianda (ob. Hist.

filoz. str. 133):

Dieu est tout ce qui est:

Tout est en lui, tout est par lui,

Nul de nous n'est hors de lui,

Mais aucun de nous n'est lui.

') Taki tytu nadawano obranemu naczelnikowi towarzy-

stwa. «Ojcem» by Enfantin.
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August Comte i pozytywizm.

1. Jednym z licznych uczniów Saint Simona,
a jedynym, który rozwin szkicowo rzucon przez

niego myl w systemat filozoficzny, by August
Comte (i798-l857).
Comte nalea do rodziny katolickiej i legity-

mistycznej. W r. 1814 wstpi do politechniki,

lecz niebawem zosta z niej wydalony za ener-

giczny list, napisany w imieniu wszystkich kole-

gów do jednego z profesorów, którego brutalne

postpowanie oburzao modzie. Wysany do ro-

dziców przez policj, niedugo zabawi na prowin-

cyi. Niebawem znalaz si w Paryu, a zarabia-

jc lekcjami na utrzymanie wasne sam ksztaci

si i szuka zblienia z wielkimi ludmi swojego

czasu. Niebawem znalaz si pod wpywem Saint

Simona, w którego pimie Le producteur, oga-
sza pierwsze szkice, obejmujce plan przyszych

prac jego.

W r. 1826 ogasza w mieszkaniu swym wyka-
dy majce obj cay kurs filozofii pozytywnej.

Szereg znakomitoci przychodzio sucha, lecz po
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czwartym wykadzie cierpienie umysowe zmusza

go do zaniecliania planu. Dopiero w r. 1829

móg Comte zakoczy wykady te, które powtó-

rzy nastpnie dla szerszej publicznoci.

Gdy rewolucja 1830 zawioda nadzieje francu-

zów, Comte da nowy dowód niezalenoci chara-

kteru, odmawiaj ,c suby w gwardyi narodowej

z powodu swych republikaskich przekona. Ska-

zano go na kilka miesicy wizienia. Po uwol-

nieniu zakada Comte stowarzyszenie dla szerze-

nia owiaty, rodzaj uniwersytetu ludowego pod
nazw, Association Politechniue, w któ-

rej wykada astronomi a do roku 1848.

Rozpoczte w r. 1830 wydanie Kursu filo-

zofii pozytywnej, koczy si w r. 1842. Od
tej chwili powica si innemu trybowi ycia, aby

si przysposobi do pracy twórczej, która ma uzu-

peni dotychczasow, wycznie naukow. Gó-
wnym dzieem tej nowej fazy jest Systemat
polityki pozytywnej (1851 — 1854), a jedn
z pobudek twórczych w tym kierunku—mio do

Klotyldy de Vaux, mio marzycielska, gdy oso-

ba, która j wywoaa wkrótce umara. Z innych

dzie Comte'a wymienimy Katechizm poy-
ty wis^^tyc z ny, który ukaza si w r. 1846.

Gdy wybucha rewolucya 1848, obudziy si na-

dzieje Comte^a na urzeczywistnienie ideaów po-

zytywizmu, którego zadania obj w Rozpra-
wie o caoksztacie pozytywizmu.
Niebawem dziaalno jego przybiera charakter

chorobliwy; uwaa siebie za arcykapana religii

ludzkoci (r. 1850), a pozbawiony dotychczaso-

wych zarobków, jako egzaminator i repetytor w Po-

litechnice, zwraca si z Odezw do Zachodu, -
dajc od zwolenników nowej religii zapomogi pie-

ninej, któr niebawem uzyska. Ostatnie dzieo
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jego, p. t. Synteza podmiotowa, ukazao si
w r. 1856, a w nastpnym roku umar w chwili,

gdy oddawa cze Klotyldzie de Vaux w miesz-

kaniu swem, które jest obecnie wasnoci Towa-
rzystwa pozytywistycznego zaoonego jeszcze

przez Comte'a.

2. Za punkt wyjcia dla Comte^a suy cli
wyprowadzenia ludzkoci ze stanu anarciii, w ja-

kim si obecnie znajduje. Filozofia pozytywna,

która ma urzeczywistni to dzieo, ma by zako-
czeniem cyklu rozwojowego myli ludzkiej, jak to

wywodzi Comte w swoim prawie trzech stanów.

Myl ludzka przechodzi wedug niego trzy fazy

odmienne: teologiczn, metafizyczn i po-
zytywn. W pierwszej z nich czowiek tuma-
czy zjawiska przyrody wol istot podobnych do

siebie, które stara si przebaga ofiarami. W dru-

giej przypisuje je istnociom metafizycznym stale

dziaajcym. Wreszcie dostrzega, e s to tylko

przez niego stworzone pojcia, które nic nie

tumacz i e przyczyn zjawisk s inne zjawiska.

Innemi sowy: czowiek z pocztku stwarza Olimp
bogów rzdzcych wiatem i czci swoje fikcye;
póniej nadaje byt swoim abstrakcyom, w ko-
cu za zadawalnia si znajomoci stosunków
midzy zjawiskami, czyli praw przyrody.

3. Nietylko umysowo ludzka, jako cao
ulega temu prawu. Ulegaj ma take poszcze-

gólne jej odamy czyli gazie nauk. Jedne z nich

wczeniej dochodz do fazy pozytywnej; inne

opóniaj si i s dotd w fazie metafizycznej.

Rónica ta ujawnia si w hierarchii i kJasyfika-

cyi nauk, która jest drug osobliwoci systematu

pozytywistycznego.

Wszystkie umiejtnoci dzieli Comte na ab-
strakcyjne i konkretne. Pierwsze szukaj
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Ogólnych praw zjawisk; drugie studyuj konkretne

przedmioty, które tumacz si poczeniem tych

praw. Tak biologia czyli nauka o yciu jest

umiejtnoci abstrakcyjn, której odpowiadaj
konkretne: botanika i zoologia. W zakres filozofii

pozytywnej wchodz tylko nauki abstrakcyjne,

których sum jest ta filozofia.

Porzdek w jakim wchodz do filozofii stanowi

ich klasyfikacy. Spoczywa on na stopniu pro-
stoty, ogólnoci i wzajemnej zaleno-
ci. Kada nastpujca ga wiedzy w klasyfi-

kacyi Comte'a jest zalena od wszystkich poprze-

dzajcych, bardziej od nich skomplikowana i mniej

ogólna. Tak zjawiska astronomiczne spoczywaj
na znajomoci matematyki i mechaniki, które to

dv^ie gazie nie wymagaj adnych poprzednich

nauk. Fizyka wciga w swój zakres zarówno ma-
tematyk z mechanik, jak i astronomi i t. d.

Porzdek wic, w którym nastpuj po sobie

nauki w klasyfikacyi Comte'a odpowiada zarazem

i temu, w jakim si historycznie rozwijay i te-

mu, w jaki naley je studyowa. Cay systemat

obejmuje sze nastpujcych nauk:

Nauka o wielkociach

Mechanika
1.
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moe si pomiesza z innemi, a kada peni od-

rbn funkcy w emancypacyi umysu ludzkiego.

Astronomia niweczy pojcie o woli wyszej. Fizy-

ka, chocia jeszcze nie dosza fazy pozytywnej *),

daje wszake czowiekowi panowanie nad zjawi-

skami^ ograniczajc w ten sposób domniemane
rzdy woli wyszej. Chemia znosi pojcia stwo-

rzenia i unicestwienia wprowadzajc zasad trwa-

oci materyi. Biologia wyklucza zarówno fikcye

teologiczne (czynniki nadprzyrodzone) jak i byty

metafizyczne (dusz, si yciow). Jest to nauka,

która obala podstawy wszelkich systematów teo-

logicznych.

4. Wszystkie te umiejtnoci stanowi niejako

podmurowanie dla socyologii, t. j. nauki o spoe-
czestwie, najbardziej jeszcze oddalonej od fazy

pozytywnej. Socyologia skada si z dwóch cz-
ci: statyki spoecznej, czyli nauki o p o-

rzdku i dynamiki spoecznej, czyli nau-

ki o postpie. Ma ona urzeczywistni ow wy-
marzon przez Saint Simona, cis nauk o spo-

eczestwie, sta si jego fizyk.
Ide zasadnicz socyologii jest „zgodno po-

wszechna", jako podstawa, na której spoczywa spo-

eczestwo, które jest systematem organicznym;

a wic wspóudzia i wzajemna zaleno wszyst-

kich zjawisk spoecznych. Wiedza, sztuka, religia,

polityka i przemys s w najcilejszej zalenoci
wzajemnej. W^ spoeczestwie cieraj si usta-

wicznie altruizm, czyli mio bliniego z ego-
izmem, a popd do pracy z lenistwem.
Sia spoeczestwa zaley od przewagi szlachet-

*) Nie naley zapomina, e za czasów Comte'a fizyka

jeszcze przepeniona bya istnocian?i metafizycznemi, jak

cieplik, elektryczno, magnetyzm i t. d.
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niejszych popdów; s one czynnikami postpu,
przeciwne im—objawami ducha konserwatywnego.
Rodzina jest szko, altruizmu, przygotowywa ona
jednostk do ycia spoecznego.

Jak godno biologiczna zwierzcia spoczywa
na doskonaoci ukadu nerwowego, tak godno
spoeczestwa opiera si na jego ideach. Cay
mechanizm spoeczny spoczywa osta-
tecznie na opiniach. Statyka spoeczna jest

tem doskonalsza, równowaga tern trwalsza im le-

piej skoordynowane s idee podstawowe spoecze-
stwa. Najlepiej to si osiga przez podzia wa-
dzy na wieck i duchow, t. j. przemy-
sowców i uczonych. Do pierwszej naley kiero-

wnictwo spoeczestwem, do drugiej wychowanie.
Gównym czynnikiem postpu stanowicego

przedmiot dynamiki spoecznej jest postp umy-
sowy. Historya myli ludzkiej nadaje
kierunek historyi spoeczestwa. Ka-
dy wzlot umysowoci, jako szeregu zasadniczego,

daje pobudk do postpu w sztuce, polityce i prze-

myle, które stanowi szeregi pochodne. Std
prawido: przeksztaci najprzód opini,
nastpnie obyczaje, a wkocuinsty-
tucy e.

5. Comte, stosuje te zasady na równi z pra-

wem trzech stanów w swoim przegldzie filozo-

ficznym dziejów ludzkoci (historyozofia).

Ludzko przebywa najprzód faz teologicz-
n, która dzieli si na trzy doby: fetyszyzm,
politeizm, monoteizm, a cignie si od
najdawniejszych czasów do XIV w.

Od w. XIV zaczyna si okres krytyczny, w któ-

rym rozrónia Comte cztery szeregi zjawisk: prze-

mysowy, estetyczny, naukowy i filozoficzny.

Ostatnie dwad do zlania si z sob, a ulegaj
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wpywom pierwszych czyli e oddziaywa tu „filia-

cya wstpujca" t. j. porzdek przeciwny temu,

jaki panowa w pierwszej fazie. Porzdek ten za-

mieni si na waciwy, czyli zstpujcy, gdy na-

stpi faza pozytywna. Filozofia pozytywna
stwarza nowy okres organiczny. czc
si z wiedz przeksztaci ona sztuk, a nastpnie
przemys. Zasady etyczne zostan wprowadzone
do stosunków midzy robotnikami a kapitalistami.

Jaowa zasada wspózawodnictwa zostanie usunita.

Kapitalici bd si uwaali za depozytaryuszów

kapitau publicznego. Kady zajmie miejsce z go-

dnoci w nowem spoeczestwie: robotnik nie

bdzie uwaany za najemnika, lecz za urzdnika
spoecznego. Organizacy polityczn przyszoci
stanie si Rzecz-pospolita Zachodnia, obejmuj-
ca w jednym zwizku wszystkie ucywilizov>ane lu-

dy Europy.

Taki jest obraz przyszoci, nakrelony przez

Comte'a, jako wynik dotychczasowego rozwoju

ludzkoci, a owoc rozpowszechnienia pozytywizmu.

6. Do zagadnie tych wróci w Polityce po-
zy twnej — wytworze „fazy podmiotowej jego

twórczoci. Szczytowym punktem tej fazy wszak-

e jest Religia Ludzkoci. Mio jest jej zasad,
porzdek podstaw, postp celem. Róni si ona

od innych religii dotychczasowych tem, e niema
Boga, zastpuje go pojcie Ludzkoci. Ludzko
jest Wielk Istot. Skadaj j wszyscy yjcy,
umarli i przyszli jej czonkowie. Ziemia, bdca
podstaw materyaln bytu ludzkoci, jest Wielkim
Fetyszem; przestrze, w której si obraca— Wiel-

kim Orodkiem. Nie uznaje religia innej nie-

miertelnoci, jak t}lko podmiotow, t. j. y-
cie w pamici Ludzkoci i w dzieach pozosta-

wionych. Przypada ona w udziale tylko tym
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czonkom Ludzkoci, którzy pooyli zasugi dla

ogóu, a wic przede wszystkiem proletaryu-
szom, którzy „yj dla innych".

Jedno ludzkoci, usprawiedliwiajca rozwaa-
nie jej jako Wielkiej Istoty, ujawnia si w zasa-

dzie, e umarli rzdz ywymi. Myl, która

czy w sobie pierwotn zasad religii, o ile za

tak uwaa mona kult przodków, z ide wspó-
czesn — jednoci dziejów. Wpywy przeszoci
nagromadzaj si ustawicznie, a kada myl
i czynno nasza jest niesychanie powikanym
wynikiem oddziaywania niezliczonych pokole
przodków. Kult Ludzkoci polega na czci odda-

wanej wielkim ludziom. Dzieli si on na publi-

czny i prywatny; w kulcie prywatnym wybitne

miejsce zajmuje kobieta w trojakiej roli: jako

matka, towarzyszka i ywicielka. Kalendarz
pozytywistyczny naszkicowany przez Comte'a,

zastpuje imiona legendarnych witych katolicy-

zmu, imionami ludzi naprawd zasuonych ludz-

koci. Wyprowadza od nich Comte nazwy mie-

sicy, dni i tygodni. Za punkt wyjcia tymcza-
sowy suy mu rok 1789, jako pocztek rewolucyi

francuzkiej; pocztkiem ostatecznym rachunku lat

nowej ery ma by rok zupenego tryumfu pozy-

tywizmu ^).

Comte z wielk skrupulatnoci okreli szcze-

góy kultu prywatnego i publicznego: por dnia

i ilo godzin powiconych rozpamitywauiom,
zastpujcym modlitw; W7znaczy nie mniej od
dziewiciu sakramentów nowej religii, wród któ-

^) L)aty kalendarza tego mona widzie do dzi dnia na
okadkach Kevue Occidental e, dwumiesicznika wyda-
wanego przez «Towarzystwo Pozytywistyczne» reprezentuj-
ce czynny koció tej nowej religii.
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rych znajdujemy: transformation, t. j. mier
(ósmy) i in Corporation— czyli sd pomiert-
ny i wcielenie do Wielkiej Istoty, jeli wyrok wy-
padnie pomylnie. Urny z popioami umarych
przechowywane by maj w gajach cyprysowych.

Etyka Comte'a spoczywa na zaoenia, e in-

stynkta sympatyczne wrodzone s czowiekowi.
Std wypywa gówna jej zasada: y dla in-

nych (vivre pour autrui). Wychowanie i kar-

no moralna zmierzaj ku utrwaleniu tej zasady

ku rozwiniciu uczu altruistycznych, a maksym
praktyczn jest: y jawnie (vivre a u grand
j o u r).

Dalszym nastpstwem tej zasady jest stopniowe
zastpi praw przez obowizki. I tu wi-

dzimy jaskraw przeciwstawno z indywidualiz-

mem XVIII w., który dy do uwydatnienia i za-

bezpieczenia praw jednostki; etyka pozytywi-

styczna wymaga przeciwnie zrzeczenia si praw
wasnych przez mio dla innych, w imi obo-

wizku wzgldem ogóu.
Rozwiniciem tej zasady jest powicenie

si silnychdlasabych icze sabych
dla silnych, prawido regulujce stosunek m-
czyzn do kobiet i dzieci.



ROZDZIA V1IL

Socyalizm francuski i polski na podstawach

idealistycznych.

1. Powicajc doktrynom socjalistycznym wi-
cej miejsca ni pospolicie udziela si im w krót-

kim wykadzie historyi filozofii, wypada moe uza-

sadni to odstpienie od zwyczaju przyjtego.
Wszelkie spekulacye dotyczce przyszoci rodu
ludzkiego oraz plany idealnego spoeczestwa
stanowi naturalne uzupenienie filozofii dziejów,

która jest ocen przeszoci ze stanowiska pe-

wnycli norm lub ideaów, a przynajmniej ujciem
uogólnionem pasma dotychczasowego stawania si
historycznego, wymagajcem dalszego przedue-
nia w przyszo.

Jeli wic filozofii dziejów powicamy uwa-

g w ogólnym przegldzie systematów filozoficz-

nych, to w równej mierze uzasadnionem jest po-
wicenie bliszej uwagi historyi pogldów, stano-

wicych naturalne uzupenienie filozofii dziejów.

T dodatkow cz filozofii dziejów, zwracajc
si przewanie ku przyszoci, nazywamy utopi-
k. Do niej to zaliczamy wszystkie plany przy-
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szego spoeczestwa, o ile tylko opieraj si na

jakiej szerszej filozoficznej podstawie, a przynaj-

mniej wi si z pewn filozofi dziejów.

Spekulacye te nabieraj szczególnego znaczenia

w XIX wieku, w którym, jak to ju zaznaczyli-

my, przeciwstawno socyalizmu z indywiduali-

zmem stanowi rodek cikoci wszystkich niemal

zagadnie praktycznych.

2. Nadmienilimy ju, e Saint Simon wraz ze

swoj szko wywar przewany wpyw na rozwój

idei socyalistycznych w XIX wieku. Niezalenie
wszake od niego, a poczci pod rozmaitymi

wpywami rozwijay si we Francyi rozmaite kie-

runki, obejmujce bd to poszczególne momenta
ideau przyszoci, bd te owietlajce róno-
stronnie jego charakter, tak i w historyi socya-

lizmu francuskiego znajdujemy wszystkie niemal

momenta, które powinny wej w skad integral-

nego ideau przyszoci. >.amy wic tu: psycho-
log i z m Fourier'a, humanitaryzm Piotra Le-

roux, komunizm utopijny Cabeta, k o o p e r a-

tyzm na tle odnowionego chrzeciastwa Buche-

za, socyalizm kooperacyjny z poparciem
pastwa Ludwika Blanca, socyalizm ekono-
miczny Sismondiego i kolektywizm Pe-

cquer'a, wreszcie mutualizm Proudhona.

Wszystkie te kierunki nawizuj si w wik-
szym lub mniejszym stopniu do ruchu demokra-
tycznego wielkiej rewolucyi francuskiej, ograni-

czajc jednak i modyfikujc jej indywidualistyczne

pojmowanie wolnoci, odrzucajc w przewanej
wikszoci jej ateizm, a niekiedy zwracajc si
wyranie nietylko ku teizmowi, ale i ku chrze-

cijastwu; poddajc analizie krytycznej i mody-
fikujc gboko pojcie wasnoci, ogoszonej przez

deklaracy praw za podstawowe prawo obywatela



— 65 —

3. Najmniej zalenym od Saint Simona by
Fourier (1772— 1837). Syn sukiennika, majc lat

pi ukarany by przez rodziców za to, e po-

wiedzia prawd, a w dalszym cigu powicajc
si zawodowi handlowemu mia sposobno po-

zna wszystkie jego ujemne strony i znienawi-

dzie go. Cech jego charakteru jest bujifa ima-

ginacya poczona z systematycznoci i kultem

liczb. Pdzi ycie samotnika, a w zawodzie ko-

miwojaera znalaz przynajmniej urzeczywistnienie

swojej namitnoci do podróowania. Omal nie

zosta city w 1793 roku w Lionie, gdzie trzy-

ma z konserwatystami; zmuszony do suby w ka-

waleryi w roku 1794, opuszcza j bez alu po

dwóch latach. W 1799 roku, bdc w Marsylii,

otrzyma od swego patrona zlecenie wyrzucenia

do morza adunku ryu, który waciciel przetrzy-

ma by w ukryciu podczas godu, aby nie obni-a ceny. Takie pobudki yciowe popychay myl
jego w kierunku zreformowania spoeczestwa.
Gówne dziea jego s: Theorie des uatre

mouvements 1808; Traite de Tassocia-
tion domestiue agricole 1822; Traitó de
Tunite uniyerselle 1838. Ostatnie zawiera

systematyczne streszczenie doktryny.

Po dugich oczekiwaniach Fourier znalaz na-

reszcie gorcego zwolennika swoich planów; pó-
niej przybyli jeszcze dwaj z obozuSaint-Simonistów,

z którymi wspólnie zacz wydawa pismo pod
tytuem: Phalanstere (od r. 1832). Wreszcie je-

den z posów ofiarowa 500 hektarów ziemi na
zaoenie falansteru, lecz brak kredytu na budo-

wl nie pozwoli na urzeczywistnienie planu. Fou-
rier umar zniechcony w kóku nielicznych zwo-

lenników.

Historya filozofii XIX w. 5
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4. Zasadnicz myl teoretyczn Fourier'a jest

przeniesienie do wiata moralnego newtonowskiej

idei cienia. Przycigania w wiecie yjcym
(attractions) powoduj cztery rodzaje ruchów: ma-

teryalny, organiczny, instynktowy i spoeczny.

Ostatni charakteryzuje spoeczestwo ludzkie,

a wszystkie d ku utworzeniu harmonii. „Przy-

ciganie pop§dowe" (attraction passionne) jest

tem w wiecie moralnym, czem cienie w natu-

rze fizycznej; kieruje ono dziaalno nasz ku pe-

wnemu celowi.

Fourier wchodzi w bardzo subteln analiz psy-

chologiczn popdów ludzkich w spoeczestwie.
Popdy t tumi si wzajemnie przy nieumiejt-

nem ugrupowaniu si jednostek; spoeczestwo
za powinno rozwija je i uytkowa, tworzc
„szeregi popdowe" t. j. dobierajc zajcia odpo-

wiednie do skonnoci jednostek.

Ludzko przechodzi wedug Fourier'a szereg

okresów, z których przebya ju cztery: 1. pier-

wotny (Eden), 2. dzikoci, 3. patryarchat (drobny

przemys), 4. barbarzystwo (redni przemys);
5. cywilizacya (wielki przemys) jest faz tera-

niejsz. Najbliszemi fazami przyszoci bd
okresy: 6. garantyzmu czyli nawpó stowarzy-

szony, 7. socyantyzmu (stowarzyszenie proste),

8. harmonizmu (stowarzyszenie zoone, czy-

nice produkcy towarzysk i atrakcyjn).

5. Okres obecny postawi obud i podstp na

miejscu jawnego gwatu, cechujcego okres bar-

barzystwa. Wytwarza on sprzeczno interesu

indywidualnego ze zbiorowym: lekarz pragnie cho-

rób, adwokat procesów, kupiec godów i t. d.

W okresie garantyzmu szkicuje Fourier instytu-

cye dzi ju przewanie urzeczywistnione, jak ka-

sy emerytalne, sdy rozjemcze, rozwody i t. d.
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Od niego przez faz socyantyzmu przej ma
ludzko do okresu harmonizmu. Form stowa-

rzyszenia cechujc gu jest falanga t. j. stowa-

rzyszenie przemysowo-rolnicze, oparte na szere-

gach popdowych. Falanga jest zrzeszeniem znacz-

nej liczby rodzin (okoo 300), rozporzdzajcych
obszarem mili kwadratowej. Nie jest to stowarzy-

szenie wycznie robotnicze, lecz przynajmniej Ys
powinno by pracowników, reszt stanowi mog
kapitalici, uczeni, artyci. Falanga jest stowa-

rzyszeniem akcyjnym. Kada falanga zawiera wiel-

ki paac: falanster, urzdzony jak najwygodniej,

a zawierajcy mieszkania, sale rozrywek, szkoy,

teatra, biblioteki i t. d., poczony galeryami

z pracowniami, warsztatami i t. p.

Praca powinna by pocigajca. W tym celu

1. powiana by wynagradzana drog dywidendy,

t. j. dochód przeznaczony ku podziaowi ma by
rozdzielony midzy kapitaem (Vi2)' prac (^12)

i talentem (^12)^ 2. zmienia si co do rodzaju

osiem razy dziennie; 3. odbywa si w kóku do-

branych przyjació; 4. podzia pracy musi by po-

sunity tak daleko, iby kady znalaz odpowie-

dni dla swoich upodoba; 5. pracownicy powinni

mie rkojmi (garantie) pewnego dobrobytu nie-

zalenie od dochodu; 6) wszyscy powinni mie
prawo do pracy.

Ceny mieszka, stou i t. d. w falansterze b-
d rozmaite. Nie s tu zniesione rónice majt-
kowe, ani pienidze; lecz nikt nikomu nie paci
prywatnie; wszystkie rachunki zaatwia falanster.

Pojedyncze falanstery prowadz z sob równie
rachunki. Fourier nie chce znosi rywalizacyi po-

szczególnych falansterów, widzc w nich, przeciw-

nie, pobudk do rozwoju przez obudzenie entuzya-

zmu poszczególnych grup. Obszernie omawia on
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kwesty wychowania, które od najmodszych lat

znamionuje wspólno; kadzie nacisk na zale-no postpu od wolnoci kobiety i zaleca ja-

wno obyczajów („moeurs phan erogames")
oraz rodki zapobiegawcze przeciw przeludnieniu.

6. Nauk Fourier'a rozwija Wiktor Conside*
rant (1808— 1893), który przedsibra prób urze-

czywistnienia falansteru w Ameryce. Gówne je-

go dziea: Principes du socialisme (1847)
Le socialisme devant le vieux monde
(1849) — pamflet peen werwy krytycznej. Prze-
ciwstawia on demokratyzm rewolucyonizmowi, któ-

ry jest negacyjny. Porzdek obecny jest owocem
rewolucyi: kasta przemysowa stana na miejscu
arystokracyi feodalnej; wolnoci niema, gdy pro-

letaryusz zmuszony jest szuka pana. Chrystus
jest znów midzy nami: jest nim socyalizm; zbro-

dni jest burzy klasy przeciw sobie, jak czyni
rewolucyonici, lecz absurdem zapoznawa je.

Fourieryzm wywar wpyw na wielu wybitnych
pisarzy; ujawnia go Eugeniusz Sue (yd wiecz-
ny tuacz). Z pisarzy polskich pod silnym
wpywem Considerant^a zostaje August Cieszko-
wski (Ojcze nasz) oraz Adam Mickiewicz;

z dziaaczy za politycznych: Jan Czyski (1808—
1887); gówne dziea:

—

Avenir des ouvriers
(1839) Colonisation d'Alger (1839), Or-
ganisation du travail; po polsku:

—

Plan
urzdzenia gminy. Zasadnicz myl jegode jest „niepodlego Polski, oparta na wy-
swobodzeniu i uszczliwieniu klas pracujcych,
które nie zaley od formy rzdu, lecz od dobre-
go urzdzenia spoeczeskiego". Stanisaw Brat-

kowski (Kilka myli dla Polski, 1840; Gmi-
na i szkoa wiejska w Polsce, 1860). Ka-
likst Wolski zawar w pimie Do Ameryki
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i w Ameryce (1876) wraenia z udziau swego

w zakadaniu falansteru.

W Ameryce czynni byli jako zaoyciele licz-

nych falansterów Brisbane 'i Greely; w najnow-

szych czasach we Francyi — Godin (11888), twórca

synnego „Falimistere de Guise" do dzi istniej-

cego i prosperujcego, pomylanego na wzór fa-

lansteru Fourier'a.

7. Piotr Leroux (1797—1871) ur. si w Pary-

u. Po ukoczeniu szkoy w Rennes otrzyma siy-

pendyum do politechniki, z którego nie skorzy-

sta, chcc by pomocnym rodzinie. Pracuje ja-

ko zecer i wynalazca. W roku 1824 zakada pi-

smo Globe, organ liberalny. Od roku 1830 zo-

staje saint-simonist i oddaje pismo na usugi
tej szkoy. W 1832 oddziela si razem z Bazar-

dem i zakada z Janem Reynaud Revue ency-
clopódiue; wydaj wspólnie Now ency-
klopedy (1836 — 43). Gówne dziea: De
regali te (1838), Refutation deTeclectisme
(1839), De rhumanite (I840j. Wybrany do iz-

by w 1848, wygnany zosta po przewrocie gru-

dniowym; wróci do Francyi w 1859 zniechcony
i chory.

Leroux zwalcza eklektyzm wykazujc jedno fi-

lozofii i religii; obie d do jednego celu: do-

skonalenia czowieka i postpu. Filozofia zast-
puje religi dla czowieka na wyszym szczeblu

rozwoju i odsania to, co byo okryte symbolem
w religii. Religia tak pojta jest warunkiem nie-

zbdnym dobrobytu spoecznego. Lecz daniom
tym nie odpowiada chrzecijastwo, które spoty-

ka si z zarzutem potrójnym: 1. zaniedbuje do-

skonalenie si, do którego dno stanowi pod-

staw ycia indywidualnego; 2. kae duy bli-
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niemu dla mioci Boga nie za bliniego; 3. uwa-
a wiat za dolin ez.
Ludzko dla niego jest podstaw osobowoci:

„Owa ja, któr nazywacie istot wasn, któr
uznajecie za t istot, która trwa dla was po
mierci, to ludzko." Zmysowo, uczucie i po-

znanie stanowi nierozdziela cao w czowieku
(takie jest znaczenie „trójcy" w religiach wscho-
dnich). Plato przez wyczne podniesienie po-
znania stworzy idea pastwa opartego na ka-

stach i despotyzmie uczonych; Hobbes i Machia-
velli oceniajc tylko zmysowo, popierali despo-
tyzm; Rousseau opierajc si na samem uczuciu

propagowa despotyzm wikszoci. Prawdziw
form uspoecznienia jest powszechne obco-
wanie ludzi z sob i z przyrod. Ojczyzna, ro-

dzina i wasno powinny by formami tego ob-

cowania; lecz w dzisiejszej wadliwej postaci sta-

j mu raczej na przeszkodzie. Kochajc blinie-

go kochamy siebie samych (t. j. pierwiastek ludz-

koci stanowicy nasze ja).
Kady czowiek ma prawo na niezbdne po-

trzeby yciowe (mieszkanie, odzie, ycie); lecz

prawo to nie powinno sta w sprzecznoci z pra-

wem innych. Kady moe mie wasno; lecz

iustytucya ta wymaga gruntownego przeksztace-
nia: powinna by uwaana jako umowa zalena
od woli umawiajcych' si. Obowizkiem pastwa
jest regulowa wytwórczo w stosunku do po-

trzeb spoeczestwa. System swój nazywa Leroux
humanitaryzmem.

Uczniem jego by Alfons Esguiros, autor dziea
p. t. PEvangile du peuple (Ewangelia ludu),

za które odpokutowa 8-miesiPznym wizieniem.
8. Stefan Cabst (1788-1856) jest komunist-

utopist, bezporednim spadkobierc Morusa
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i Campanelli w XIX wieku. Syn rzemielnika
otrzyma dobre wyksztacenie dziki ofiarnoci

rodziców; by czonkiem stowarzyszenia wglarzy;
czynny w rewolucyi lipcowej, otrzyma miejsce

prokuratora w Ajaccio, skd wydalony za mowy
liberalne oddaje si dziaalnoci politycznej. Ska-

zany na dwa lata wizienia za artyku, przenosi

si do Anglii, a póniej do Ameryki w celu zao-
enia tam spoeczestwa na wzór Ikaryi. Powra-

ca cliwilowo podczas rewolucyi, lecz widzc nie-

przychylno rzdu dla Ludwika Blanka, udaje

si do Texas, gdzie czeka na 500 ikaryjczyków.

Niezdrowy klimat i cika praca zmusza osadni-

ków do poszukiwania nowej miejscowoci. Na-
bywszy grunta po mormonach w Nauvoo, nadaje

kolonii konstytucy i zostaje w niej prezesem za-

rzdu, corocznie obieralnym. Kolonia rozwija si
pomylnie; lecz rzdy jego wywouj narzekanie

na despotyzm. W r. 1856 Cabet nie zosta wy-
brany do zarzdu; opuci wic koloni z mniej-

szoci zwolenników swoich, wynoszc 180 osób

i przeniós si do Saint-Louis, gdzie zmar na
apopleksy. Towarzysze jego zaoyli osad w Chel-

tenbam. Kolonia w Nauvoo kwita do roku 1876,
kiedy utworzyo si stronnictwo Modej Ikaryi,

dce do zmiany konstytucyi, co wywoao nie-

snaski. Kolonia istniaa jeszcze w roku 1888.

Gówne dziea Cabeta s: Yoyageenlca-
rie 1839, powie przedstawiajca ustrój spoe-
czny wedug jego ideau; Levrai christia-
nisrae (1849) oraz szereg broszur, jak Lettres
d'un communiste. Mon cródo comuniste
i t. d. Wydawa pismo Populaire przy wspó-
udziale Królikowskiego, autora Polski Chry-
stusowej.
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Ide zasadnicz Cabeta, e czowiek jest isto-

t, spoeczn i podlegajc udoskonaleniu (sociable

et perfectible). Dy wi§c z natury do utworze-

nia najlepszego spoeczestwa. Dotd spoecze-
stwo opierao si przewanie na egoizmie, nie-

równoci i indywidualizmie, postp wiedzy kae
jednak uzna zasady wolnoci, równoci
i braterstwa. Wolno okrela jako posu-
szestwo prawu; prawa za ikaryjskie tworzy lud:

zabraniaj one tylko tego, co jest szkodliwe.

Równo dotyczy praw i obowizków; kady ma
równe prawa do korzyci, stosownie do swych po-

trzeb, oraz obowizek ponoszenia ciarów we-

dug zdolnoci. Braterstwo równoznaczne jest

z solidarnoci; znaczy ono jedno i wspól-
no: jedno terytoryum, narodu, eksploatacyi,

przemysu i wyciowania; wspólno okrela si
jako stowarzyszenie braterskie równociowe i je-

dnociowe, w którem wszystkie dobra matcryalne

s wspólne.

Cabet sdzi, e czysty chrzecijanizm wystarcza,

aby zebezpieczy szczcie ludzkoci; wykazuje

on socyalistyczny charakter nauki Chrystusa, który

by proletaryuszem. Ksia w Ikaryi obieralni s
na 5 lat; s oni tylko nauczycielami bez „wadzy
duchownej", mog by nimi kobiety. Rodzina
jest monogamiczna, a rozwody wyjtkowe. Oby-
czajno surowa; dzieci do piciu lat wychowani
w rodzinie lub w ochronkach; od piciu wspólne.

Wiat 18 odbywa si rception ouvrire t. j.

modzieniec staje si wspópracownikiem; w 21 lat

dla mczyzn reception ciriue t. j. udzia
w yciu politycznem. Ustrój polityczny Ikaryi jest

cile demokratyczny: zgromadzenie prawodawcze
stanowi ogó mczyzn; k* biety maj gos dorad-
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czy w sprawach ich dotyczcych. Wadz wyko-
nawcz stanowi zarzd z szeciu czonków obie-

ralnych na jeden rok, z jednym prezydentem.

Krytyka aktów zarzdu uwaa si za wykroczenie.

adnej wasnoci prócz rzeczy czysto osobistych;

niema sprzeday ani kupna; praca jest jedyn
form podatku: jest ona czynnoci publiczn
(une fonction publiue).

9. Filip Buchez (1796—1865) studyowa przy-

rodoznawstwo, suchajc Cuvier'a i Lamarca, Na-
lea do wenty wglarzy i do spisku belfortskie-

go, gdzie o mao nie zoy gowy. Przyczy
si do saint-simonistów, lecz opuci „rodzin"
po jej rozdwojeniu, zwracajc si coraz bardziej

ku chrzecijastwu. Od roku 1830 szerzy pro-

pagand wród robotników w szeregu pism i bro-

szur. W roku 1848, obrany do konstytuanty, zo-

sta jej prezesem. Powica si pracom histo-

rycznym i wyda razem z Koux wielotomow Hi-
stoire parlamentaire de la RYolution
(1833—38) Gówne dziea: Philosophie aU
point de vue du catholicisme et du pro-
gres (1838—40) i pomiertne Traite de poli-
tique et de science sociale (1865).

Myl jego przewodni jest postp. W przyro-

dzie dziaa on niewiadomie, w spoeczestwie
ludzkiem wiadomie i swobodnie, kierowany przez

umys. Zadaniem czowieka nie jest szczcie
osobiste, lecz spenienie swojej funkcyi w porzd-
ku wszechwiata. Jednostka jest funkcy narodu,

naród—ludzkoci, ludzko- postpu powszechne-
go. Kada istota rozumie to swoje przeznacze-

nie, wiadomo ta stanowi jej prawo moralne.

Urzeczywistnienie postpu jest gównym obo-

wizkiem czowieka. Postp wymaga, aby oro-
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dek, w którym yje czowiek, by zarazem sprzecz-

nym zasadom postpu (a wic wytwarzajcym do

niego pole) i ulegajcym zmianie. Ludzko ska-

da si z jednostek niezalenych, a jednak solidar-

nych. Postp, dotyczcy jednostki, jest przemija-

jcy; dzieo uyteczne dla innych jest trwae.

Stanem naturalnym czowieka jest spoeczestwo,
istota zbiorowa, nieskoczenie wysza od indywi-

dualnej, gdy przeznaczeniem jej y z równ
energi przez czas nieoznaczony. Spoeczestwo
rozwija si wedug praw, które ma wykry histo-

rya. Dwie s idee przewodnie w historyi. 1. idea

postpu; 2. .analogia wadz osobnika i wadz ludz-

koci. Kade spoeczestwo ma wspólny cel czyn-

noci, czyli narodowy. Dy ono do niego zapo-

moc instytucyi, czyli organów spoecznych, któ-

re Buchez nazywa stae mi. Stae spoeczne
dziel si na zachowawcze (wyksztacenie, rodzi-

na, wasno, wolno, administracya) i postpo-
we (rzd), których przeznaczeniem spenienie po-

stpu.
Przyszo naley do stowarzysze: do nich po-

winny przej narzdzia pracy. Spoeczestwo
dzisiejsze podzielone jest na klasy: midzy posia-

dajcymi a niemajtnymi wciska si klasa kiero-

wników przemysu, naleca do pierwszych, a sty-

kajca si z drugimi. W pojciu wasnoci za-

wiera si sprzeczno: wasno jako prawo do

wytworu staje w rozterce z wasnoci zajt
lub odziedziczon. da wic Buchez ograni-

czenia prawa spadkowego do linii prostej, resty-

tucyi wspólnej wasnoci ziemskiej, a jako rod-
ków przejciowych w przemyle: minimum pacy,
dostarczenie przez administracy pracy potrzebu-

jcym jej w warsztatach spoecznych, rozlegej po-

mocy publicznej.
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Stowarzyszenia, zawizuj-ce si dobrowolnie,

amortyzuj stopniowo swoje kapitay, tak e przy-

sze pokolenia odziedzicz ju gotowe narzdzia

pracy. Bucliez wywar rozlegy wpyw na ruci

kooperacyjny we Francyi i w innych krajaci.

10. Ludwik Blanc (1811 — 1882) urodzi si
w Madrycie, jako syn urzdnika francuskiego;

majc lat 19 przyby do Parya. Z trudem toro-

wa sobie drog, zarabiajc lekcyami i publicy-

styk, w której rycho sta si znanym. W 1839

zaoy Revue du progres, gdzie ogosi swoje

Organizacy Pracy (Organisation du
travail, 1840). Oddawa si take pracom hi-

storycznym: Histoire de dix ans (1830—40),
Histoire de la rvolution (tom I obejmu-

je pogldy historyo^oficzne). Obrany czonkiem
rzdu tymczasowego w roku 1848 zmuszony by
walczy z nieprzyjani i intrygami swoich wspó-
kolegów; usunity zrcznie przez stworzenie tak

zwanego Parlamentu Luksemburskiego w którym

razem z delegatami robotników roztrzsano plan

organizacyi pracy, zmuszony by schroni si do An-

glii po dniach czerwcowych. Tu koczy History
rewolucyi, wydawa pismo Lenouveau Monde
i napisa History rewolucyi 1848. Wa-
niejsze artykuy, umieszczone w pismach, zebra-

ne zostay p. t. Questions d'aujourdh'uiet
de demarn (pi tomów). Wraca do Parya
1871; nie bierze udziau w komunie, przewidujc,

e jej poraka zada cios socyalizmowi. Obrany
do izby 216 tys. gosów, energicznie agituje w 1879

za amnesty komunardów. Ostatnie lata ycia
spdzi u Edmunda Chojeckiego (Charles Edmond).
Ludwik Blanc nie jest wyranym deist, cho-

cia podnosi wysoko Ewangeli, jako propagand
socyalizmu, potpiajc jednoczenie bezmylny
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ascetyzm anachoretów. Kwestya spoeczna wie
si dla nierozerwalnie z moraln: reforma spo-

eczna powinna udoskonali zarazem ciao i du-

sz proletaryuszów. Filozofia dziejów stanowi

najdoniolejsz cz jego pogldów. Ludzko
przechodzi trzy fazy: powagi, indywiduali-
zmu, braterstwa. Pierwsza objawia si jako

tyrania, oparta na lepej wierze. Indywidualizm
wystpuje razem z meclytacy; jest to faszywa
wolno, polegajca na uznaniu praw bez dostar-

czenia monoci ici urzeczywistnienia. Wolno
istotna nie polega na przyznanem prawie, lecz

na monoci jego urzeczywistnienia. Spoecze-
stwo wic winno czowiekowi wyksztacenie i na-

rzdzia pracy. Braterstwo jest form orgauizacyi

spoeczestw na zasadzie solidarnoci, a rzdzca
nimi drog przekonania i dobrowolnej zgody. Je-

stemy brami, jako czonkowie jednej caoci; ale

potrzeby i siy jednostek s róne. Std wynika
zasada równoci sprawiedliwej, czyli proporcyo-

nalnej: równo jest tylko prawem równego roz-

woju nierównych zdolnoci. „Od kadego wedug
jego zdolnoci, kademu wedug jego potrzeb".

W deniach praktycznych Ludwik Blanc jest

zwolennikiem stowarzysze wytwórczych, popiera-

nych przez pastwo: pastwo musi by narzdziem
przeobraenia, inaczej bdzie przeszkod do nie-

go. Braterstwu naley da pochodni wiedzy.

Praca jest dzi zdezorganizowana: opiera si n:i

wspózawodnictwie, które jest systematem niszcz-
cym. Ekonomici podaj wspózawodnictwo za emu-
lacy; lecz na to, by emulacya wydala dob;e skutki,

potrzeba, aby robotnicy pracowali dla siebie, a nie

dla innych. Wynikiem wspózawodnictwa jest nad-

mierny wzrost si produkcyjny eh,_ a jednoczesne

osabienie rodków konsumcyi.
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Zgadzajc si z zaoeniem ekonomii klasycznej,

e praca jest ródem wasnoci, wyciga std
dwie konsekwencye: 1. wszelka wasno," nie

oparta na pracy, jest nieprawn; 2. wszelka pra-

ca, nie prowadzca do wasnoci, jest uciskiem.

Prawo wasnoci jest niesprawiedliwem, jeli go

nie koryguje prawo do pracy. Aby zorganizo-

wa prac, pastwo musi zosta bankierem ubo-

gicli. Warsztaty spoeczne (stowarzyszenia), opar-

te na kredycie pastwowym, powinny zastpi in-

dywidualne, ale po zaoeniu rola pastwa ograni-

czy si winna do pilnowania, aby statuty byy
wykonywane; stowarzyszenia same wytwarzaj swo-

je organizacy. Wypracowa take plan stowa-

rzysze rolniczych i organizacy innych rodzajów

pracy (intelektualnej).

Idee L. Blanca znalazy wyraz, w wygoszonym
przez rewolucy 1848 roku prawie do pracy.

11. Ludwik Blanc znalaz wielu zwolenników
i naladowców, zarówno we Francyi, jak i w Niem-
czech i w Polsce. We Francyi najgoniejszym
by Vidal, w Niemczech Winkelblecb, piszcy
pod pseudonimem Karola Mario, i gony agitacy
wród robotników Lassalle; pod jego wpywem zo-

stawa take tak zwany program gotajski
(1875).

W Polsce zwolennikami zasady stowarzyszenia

(prócz Heltmana, najbliej stojcego do Ludwika
Blanka) byli: autor Praktycznej filozofii
ludu wiejskiego (1845), zachcajcy waci-
cieli ziemskich do zakadania stowarzysze z wo-
cianami; August Ciszkowski, który myl t urze-

czywistni u"'siebie w Wierzenicy i Karol Libelt,

który wjdzieku Koalicya pracy (1868) zaleca

zamiast kolonizacyi i parcelacyi wielkie gospodar-
stwa rolne stowarzyszone, które z czasem „za-
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mieni wszystkie wasnoci ziemskie dominialne

na wasnoci spókowe; okryj, ziemi stowarzysze-

niami rolniczemi spókowemi... pracujcemi ku
wasnemu i powszechnemu dobru. Wszelka wik-
sza wasno produkcyjna ma przej na wspó-
wasno. W miejsce jednostki, osoby waciciela,
postawiona bdzie osoba moralna ze stowarzy-

szonych do jednoci wspówacicieli".
12. W duchu narodowym polskim przetwarza

myli socyalizmu francuskiego Ludwik Królikowski

po r. 1831 wygnaniec na ziemi francuskiej. Za-

sadnicz myl jego Polski Chrystusowej
jest poczenie mesyanizmu naszych wygnaców
z ide socyalistyczn francusk. Polska jest

ukrzyowana i pohabiona, jak niegdy Chrystus,

przejmuje si duchem Chrystusa, a nim przepe-
niona zmartwychwstanie i zbawi skupczay wiat.

Chrystus jest zwiastunem braterstwa, a królestwo

jego tylko symbolicznie przeniesione byo na tam-
ten wiat. Jest ono przyszoci rodu ludzkiego

—

wcieleniem idei braterstwa. „wiat tamten" jest

uud i ródem niedoli na ziemi. W imi jego

otrzy strzyg ludzko ze zotej weny. wiat
tamten — to niemiertelno ludzkoci. Czowiek
pojedynczy jest tylko wyrazem chwilowym ludz-

koci i przez ni jedynie ma warto. Religia jest

spoidem czcem ludzi, a koció — spoecze-
stwem.

Chrystus nie przyszed by zbawi ludzi indywi-

dualnie, lecz by podnie ludzko ca, aby do-

pomódz jej do odrodzenia si duchowego. Niebo,

to nie egoizm. Kto si wyosabnia, ten samolub
i potpieniec. Czowiek jest z gruntu dobry;

grzech pierworodny bajk. Ludzie zwizani bra-

terstwem, oddychajcy Ludzkoci, s witymi
paskimi, a ich obcowanie

—

k o m u n i a, która jest
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matk komunizmu, t. j. spólnoci dóbr, do

której wzywa Chrystus swych wiernych. Króle-

stwo Boe i tryumf nauki Chrystusowej na ziemi

jest najwyszym czowieczestwa celem.

Prawi Polacy brzydz si Polsk szlacheck,

monarsz, jezuick. Pragn oni Polski Chrystu-

sowej, w której nie bdzie akncych, nagich, nie-

umiejtnych. Godem Polski Chrystusowej jest:

„Starajmy si przedewszjstkiem o królestwo bo-

e i jego sprawiedliwo na ziemi polskiej, a b-
dziemy mieli ojczyzn ca i niepodleg dla

wszystkich swobodn, w niewyczerpane roz-

kosze obfit, a równie jak sama ludzko wieczn".
Pokrewne idee wyraali w utworach poetyckich

Krasiski (Przedwit a nadewszystko urywek
„Sen" w Niedokoczonym poemacie)
i Mickiewicz (Dziady— wizya ks. Piotra).

13. Inny charakter ma nauka Henryka Ka-

mieskiego wyraona w pismach „Prawdy y-
wotne narodu polskiego (Bruksella, 1844),

Filozofia ekonomii materyalnej (Po-

zna 1845), Katechizm demokratyczny
(Pary 1845). Kamieski rozrónia trzy nauki

o spoeczestwie: 1. ekonomi moraln czyli

psychologi spoeczestwa; 2. ekonomi ma-
t ery a In obejmujc twórczo ducha ludzkiego

w walce z matery; 3. ekonomi politycz-
n badajc jak powszechna ludzka spoeczno
rozdzielona jest na pojedyncze spoeczestwa, uo-

sobione zbiorowiska (narody).

Myl saint-simonizmu o jednoci organicznej

spoeczestwa jest tu nici przewodni. „Spoe-
czestwo ludzkie wystpuje jako istota zbiorowa;

w ludzkoci — jako istota zupenem i doskonaem
yciem obdarzona, którego czowiek pojedynczy

jest czstk, atomem skadowym, samym przez si
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niekompletnym i bez rzeczywistego znaczenia".

Doskonao spoeczestwa zaley od panujjCej

w niem jednoci. „Ukad spoeczny jest zawsze
wyraeniem rzeczywistem idei jednoci midzy
ludmi, a przeto postpuje z wyksztaceniem tej

jednoci". Ludzko robi zdobycze na otaczaj-
cej j materyi, a zdobycze te stanowi jej wa-
sno powszechn; ludzie dziel t wasno i to

stanowi wasno szczególn. Wasno jest to

urzdzenie podziau dóbr, a wic „treci we-

wntrzn ukadu spoeczestwa", bo podzia jest

wyrazem stopnia jednoci. Rozwój materyalny
postpuje w stosunku do jednoci.

Materya jest ródem, z którego bogactwo do-

bywa praca ludzka. Praca wic jest nietylko

obowizkiem, lecz jedynym rodkiem zaspokojenia

potrzeb. Kady wic czowiek ma prawo do
pracy a spoeczestwo winno udzieli mu mo-
noci pracowania.

Zamiana jest wzajemnoci usug a wymaga zu-

penej równoci warunków, aby by sprawiedliw.
Std wymaganie równej owiaty, równoci cia-
rów publicznych i wspólno ziemi. „Ziemia

do wszystkich ludzi zarówno naley i wszyscy je-

dnakie do niej maj prawo". Na praktyce uwaa
Kamieski, i form wspólnego wadania powinno
poprzedza rozdrobienie ziemi i to w Polsce zale-

ca. Losy narodu swego nierozerwalnie czy z lo-

sami idei postpowej. Powoaniem Polski jest

„przewodniczy wyswobodzeniem wasnem po-

wszechnemu". „Pracujc dla siebie zdobywamy
wolno caego wiata: ustalamy nasz przyszy byt

narodowy szerzc j dokoa siebie..." „Musimy
by rycerzami caej ludzkoci, bo tylko do niej

spraw nasze moemy przytwierdzi".

Susznie podniós p. B. Limanowski warto
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prac Kamieskiego ^); gdyby pisma jego byy wy-

dane w jzyku francuskim zajby by zaszczytne

miejsce w historyi myli europejskiej obok przo-

downików socyalizmu francuskiego.

14. Idea wspólnoci ziemi staje si
w owym czasie powszechnem niemal hasem przo-

downików myli naszej. Hoduj jej: Lelewel,

który w Badaniach nad prawodawstwem
przychodzi do wniosku, e w Polsce nie znano
wasnoci, tylko posiadanie ziemi: „Ziemia bya
nie twoja, nie moja, ale nasza—gminna''; Mickie-

wicz, stawiajcy w „symbolu Legionu" danie
„kadej rodzinie rola domowa, pod opiek gminy;

kadej gminie rola gromadna, pod opiek narodu;

Trentowski (w Przedburzach), Libelt, An-
drzej Moraczewski 2), Tomasz Potocki („Krzyto-
por") i wielu innych. Ide t czy z ide po-

wszechnego stowarzyszenia osonity pseudonimem
A. Mora (Andrzej Moraczewski?) autor Funda-
mentów budowy spoecznej (1852). „Po
uznaniu ziemi za resnec mancipi, pisze on,

spoecznoci narodowe powinny zacz od tego

iby rozdzieli kraj na mae czci i rozda je

w wieczyste posiadanie midzy rodziny w gminy
zebrane o ludnoci stosownej, aby miay one dla

siebie i swych nastpców gniazdo pewne a nie-

podzielne do zasiedlenia"... „W miejsce przybyt-

ków szczegóowe dobro a ogólny niead zamyka-
jcych, przy uyciu cementu mioci stan w wie-
cie spoecznym okazae gmachy, trwale spojone:

stowarzyszenie kocioów — unia; stowarzyszenie

*) B. Limanowski Historya ruchu spoecznego
w XIX w. Lwów 1890, str. 463—470; take str. 86-87.

^) Libelt i Moraczewski bronili na zjedzie sowiaskim
w Pradze ide^ gminy ze wspóln wasnoci ziemi.

Historya filozofii XIX w. 6
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pastw

—

federacja; stowarzyszenie narodowych
jednostek — rzeczpospolita; stowarzyszenie

osobowych wasnoci — gmina".
Poetycki wyraz tym deniom daje Narcyza

michowska:

Ze sowem boem—chleb dla kadego;
Z yciem na ziemi -miejsce wród tumu;
Ze wiatem soca — wiato rozumu;
Z pamici przodków — wia oJpuszczenip,

I z prac wszystkich—wszystkich zbawienie!...

15. Ekonomici. Nie tylko idea wolnoci in-

dywidualistycznej i formalnej, charakteryzujca
wiek XVIII ustpuje coraz bardziej w XIX przed

ide braterstwa, solidarnoci i monoci urzeczy-

wistnienia praw zamiast ich wygaszania. Ekono-
mia polityczna ulega w pierwszej poowie XIX
wieku gbokim przeobraeniom w tym samym du-

chu. Czynnik etyczny zostaje tu wprowadzony
na miejsce kultu bezwzgldnego egoizmu, a za-

miast teoryi niemieszania si pastwa (laisser
faire) wytyka si coraz natarczywiej obowizek
obrony przez pastwo klas pracujcych przed wy-
zyskiem kapitau.

Pierwsze kroki w tym kierunku czyni Sismondi.

Urodzi si w 1773 r. w Genewie, jako syn pa-

stora, t 1842. Autor licznych prac historycznych

i pierwotnie zwolennik ekonomii klasycznej, wy-

daje w roku 1819 Nouveaux principes
d'conomie politiue, gdzie wystpuje ja-

ko nowator, a pogldy te rozwija w E t u d e s

des sciences sociales (1836-38).
Jeli ekonomia jest sztuk, celem jej powinno

by przedewszystkiem uczynienie ludzi szczli-
wymi; jeli nauk, to nauk o sprawiedliwym po-

dziale dóbr. Rzdy i pisarze bdz, szukajc
sposobu zwikszenia bogactwa; prawdziwym zada-
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niem statysty jest znalezienie kombinacyi, któreby

w najlepszy sposób zabezpieczay szczcie ludz-

koci. Wasno prywatna nie jest prawem na-

tury, lecz darem spoeczestwa; nie zawsze istnia-

a i nie wszdzie dzi istnieje. Prawem przyro-

dzonem jest prawo na owoc pracy.

Pastwo susznie popierao wasno prywatn,
jako pobudk do pracy; lecz dzi staa si ona

ródem przywileju i ucisku przez koncentracy
bogactw. Zadaniem pastwa jest naprawi ze,

stwarzajc warunki, pozwalajce wszystkim zosta
drobnymi wacicielami.

Sismondi jest przeciwnikiem wielkiego prze-

mysu we wszystkich gaziach. rodki, zaleca-

ne przez niego, s: 1. zniesienie prawa do wy-
nalazków; 2. podatek jedyny postpowy, spada-

jcy na dochód; 3. organizacya pracy przez pa-
stwo. Pierwszy on wytkn pod nazw mieux
value ródo dochodu kapitau, tkwice w róni-
cy wartoci wyrobu, a pobieranej przez robotni-

ka pacy. Myl ta dokadniej sformuowana przez

Thompsona (ob. § 12 tego rozdziau) staa si
nastpnie podstaw teoryi Marxa (ob. R. XII).

Pecquer (1801 — 1887) nalea pierwotnie do
rodziny saint-simonistów, lecz zraony ich teokra-

cy i autorytaryzmem, przeszed do furieryzmu;

wspópracowniczy w Phalanstere od r. 1832.

Myli reformatorskie, osonite w pierwszych dzie-

ach, wystpuj na jaw w Theorie nouvelle
d'economie sociale (1832). Z innych dzie
wymienimy: „De la paix (1842), Des armees
etc. (1842), De la republiue de Dieu
(1844). Bra udzia w „parlamencie Luksembur-
skim"; wyda kilka numerów pisma Le salut du
peuple (1849). Po przewrocie grudniowym usu-n si od ycia publicznego.



— 84 —

Teoryom swym spoecznym daje szeroki pod-

kad etyczno-religijny. Religia jego zreszt jest

deizmem: pierwowzorem jej solidarno wszecli-

wiata, w którym indywidualizm jest tylko pozo-

rem. Objawia si ona ludzkoci przez gos ro-

zumu, a dogmatami jej: istnienie Boga, wolno
woli, ycie przysze, odpowiedzialno moralna
i prawo braterstwa w stosunkach wzajemnych.
Czonków jej nazywa Pecuer filadelfami.
Moralno naturalna zgodna jest z ewangelick:
Celem czowieka najwiksze szczcie wszystkich.

Z etyki indywidualnej wynika spoeczna, której

zadaniem jest taka organizacya spoeczestwa,
aby niesprawiedliwi, egoici i wystpni nie mogli

wyzyskiwa sprawiedliwych, powicajcych si
i cnotliwych.

Kada z dnoci indywidualnych staje si pod-

staw organizacyi spoecznych: z potrzeb ciaa
wynika spoywczo, z czynnoci — produkcya;

z mioci — rodzina; z umysowoci — wiedza
i sztuka; z poczucia religijnego — religia; z mo-
ralnego—wychowanie. Prawo ogólne wszystkich

tych organizacyi powinno by ywem, nie martw
kart; umowa spoeczna zmienia si w kadej
chwili ycia narodu.

Polepszenie bytu materyalnego niezbdne nie-

tylko dla fizycznego, lecz przedewszystkiem dla

moralnego i umysowego rozwoju narodu: dzieje

wiadcz, e gdzie naród jest zamony, jest za-

razem wolny, wyksztacony, moralny i szczliwy.
Bogactwo wszake nie mierzy si iloci wytwo-
ru, lecz podziaem: produkcya, przewóz i wymia-
na powinny by na wielk skal; dobrem w rze-

czach spoecznych jest stowarzyszenie.

Prawo wasnoci jest tylko usufructus (pra-

wo uytkowania), nie za bezwzgldne prawo uy-
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cia i naduycia. Pole pracy pwinno by niepo-

dzielnem, narzdzia pracy — wspólne, ale i owoc
jej nie jest wasnoci indywidualn. Spoecze-
stwo pozostawia wytwórcy prawo posiadania rów-

nowanika jego pracy w innyci wyrobach, wzi-
tych z cakowitego dochodu po odtrceniu poda-

tku, niezbdnego na cele spoeczne. Wasno
powinna by uspoeczniona. Warto równa jest

pracy woonej. Ani kapita, ani talent nie daj
prawa do zysku: nie zdolno, lecz wola stanowi

zasug. Std zasada: kademu wedug jego fank-

cyi i wedug postpowania w tej funkcyi.

Ideaem Pecuera — pastwo silne i scentrali-

zowane, które jest zarazem przedsibiorc; wszy-

scy za—jego urzdnikami. Musi ono mie licz-

nych egzaminatorów przysigych, klasyfikujcych

ludzi wedug zdolnoci i wymierzajcych im wy-

nagrodzenie. Konkretny plan organizacyi polity-

cznej skreli w Projet d^assosiation na-
tionale et universelle.

16. Piotr Proudhon (1809 — 1865) urodzi si
w Besancon, jako syn bednarza; wykierowany

przez matk do szkoy, opuci j, majc lat 19,

oddajc si zawodowi drukarskiemu, co nie prze-

szkadzao mu pracowa nad wyksztaceniem wa-
snem. Majc lat 19, otrzyma premium od aka-

demii w Besancon za Gramatyk powszech-
n. W roku 1840 wyda Qu'est ce que la

propriete, ksik pen drastycznych wycie-

czek, w której wasno nazywa kradzie. Wy-
stpuje w dalszych dzieach coraz jaskrawiej, jak-

by poszukujc przeladowania i rozgosu. W ro-

ku 1843 wydaje De la creation de Tordre
dans rhumanite. W r. 1846 — Contradi-
ctions economiues, o u philosophie de
la mis er e, pen wycieczek przeciw spoecze-
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stwu, kapitaowi i pastwu. Ksika ta posuy-
a za pobudk do pamfletu Marxa przeciwko

Proudlionowi.

Nieczynny w rewolucyi 1848 roku, zostaje

obrany do zgromadzenia narodowego po ogosze-
niu w dzienniku artykuu, w którym da V3
renty i wszelkiego dochodu na rzecz pracujcych
i rzdu. Nastpnie wniós ten projekt w izbie,

która odrzucia go 681 gosem przeciwko 2,

pitnujc, jako podburzanie namitnoci ludu.

W chwili, gdy zamierza zakada bank ludowy,
inny artyku powoduje uwizienie go na trzy lata.

W wiezieniu powstay Confession d'un róvo-
lutionaire. W r. 1851 ukazao si Ide gó-

nrale de la RYolution au XIX sicle.
Po przewrocie grudniowym robi próby nawiza-
nia stosunków z rzdem. Nowa ksika p. t.

Lajustice dans la Rvolution et dans
TEglise (1858) spowodowaa wyrok na trzy la-

ta wizienia. Unikajc go, Proudhon ucieka do

Brukselli, gdzie wydaje Thorie de Timport;
Majorats litteraires (przeciw wasnoci lite-

rackiej); La guerre et la paix (pokój po-

wszechny, jako cel ostateczny ludzkoci). Wyst-
pienie przeciw zasadzie narodowoci i przeciw

Polsce, oburza na niego Chojeckiego i wywouje
apologi Polski przez Eljasza Regnaulfa; pot-
pienie za Garibaldiego i Mazziniego—ca demo-
kracy francusk. Umierajc powierzy przyja-

cioom wydanie licznych pozostaych dzie.

Proudhon czy tradycy rewolucyi francuskiej

z doktryn Hegla. Wszystko rozwija si ze sprzecz-

noci. W ekonomii spoecznej—spoczywajcej na
sprawiedliwoci wzajemnej, gówn antytez jest

sprzeczno wasnoci i wspólnoci. Wasno
spoczywa na wolnoci posiadania owoców wasnej
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pracy; lecz staje si niesprawiedliw, gdy prze-

obraa si w kapita. Z drugiej strony wspólno,
chocia wynika z idei sprawiedliwoci, staje si
niesprawiedliwoci. Pojednanie sprzecznoci sta-

nowi w z a j e m n o (mutualizm). Spoeczestwem
idealnem jest stowarzyszenie pracowników wolnych,

niezalenych, majcych rodziny, a nie majcych
innych kapitaów prócz narzdzi pracy i wymienia-
jcych wytwory wedug zasady wzajemnoci (t. j.

uwzgldniajc równ ilo pracy). Pastwo ska-
da si powinno z takich stowarzysze i mie jak
najmniej rzdu; ideaem byoby, aby go wcale nie

miao (anarchia). Myl t jednostronie rozwi-

nie Max Stirner w Niemczech (ob. niej).



ROZDZIA IX.

Socyalizm w Anglii.

1. Socyalizm we Francyi mia za punkt wyj-

cia wielk rewolucy francusk i prawa czowie-

ka; w Anglii — rozwinity ju tam industryalizm

i ekonomi klasyczn,. Oba te kierunki wzajem-

nie si uzupeniaj, a rozprawa Halla o cywili-

zacyi, o której wypadnie nam mówi, jest nieja-

ko uzupenieniem i rozwiniciem rozprawy Rous-

seau*a o nierównoci. Jeli nazwa socyalizmu

naukowego ma si stosowa do doktryn, majcych
za podstaw ekonomi, to twórcami jego s an-

glicy. Drug cech, wyróniajc socyalizm an-

gielski od francuskiego jest zgodna z duchem na

rodu dno do postpowania drog powoln,
gdy we Francyi usiowano przeksztaci spoecze-
stwo z góry i od razu. To te w Anglii rozwija

si on stopniowo i nieprzerwanie od Owena do

naszych czasów, ogarniajc szerokie masy, gdy

przeciwnie we Francyi wyczerpuje si rycho
w wysikach rewolucyjnych, powodujcych przerwy
rozwojowe i powstawanie coraz to nowych do-

ktryn.
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2. Pionierem ruchu socjalistycznego angiel-

skiego w XIX wieku jest Robert Owen (1771 —
1858). Ur. si w Walii, wyrónia si od dzie-

cistwa wczesnym rozwojem i kolosalnem oczyta-

niem. Od dziesiciu lat pracowa na siebie, ma-
jc lat 26, doszed do powanego stanowiska

i oeni si z pann Dale, od której ojca kupi
New-Lanark dla swoich wspólników. Od roku 1800
rozpocz dziaalno reformatorsk, powodujc
cudowne przeobraenie tej osady fabrycznej, licz-

cej okoo 2000 osób. Z przytuku, ndzy, brudu
i wystpku doprowadzi j w krótkim czasie do

stanu kwitncego i do takiej zmiany charakteru

jej mieszkaców, e niebawem zwrócia na siebie

uwag mów stanu i mylicieli. Owen odby kil-

ka podróy na ldzie Europy; ogromny majtek
swój powica na dziea szlachetnie pojtej filan-

tropii, biorc udzia we wszystkiem, co mogo
podnie klas robotnicz. W 1824 r. naby New-
Harmony, gdzie zaoy now koloni. Gówne
dziea jego s:ANewview ofsociety (1815);
Outline oftherational system ofso-
ciety; A develepment of theprinciples...
of home colonies (1841); The revolu-
tion in mind and practi ce (1849).

Za punkt wyjcia suy Owenowi nieodpowie-
dzialno moralna. Czowiek jest tem, na co go

urobia przyroda, ustrój spoeczny i wychowanie.
Tylko spoeczestwo moe urabia charaktery

przez racyonalne wychowanie i wpojenie zasad

prawdziwoci. Grzech i ndza s owocem ciem-

noty i lenistwa; wiedza i wywiczenie umysu da-

dz prawd i szczcie. Najlepszym rzdem jest

ten, który wytwarza najwiksze szczcie najwik-
szej iloci osób. Reforma spoeczna ma na celu

szczcie czowieka. Szczcie to zaley od: 1. zdro-
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wia, 2. dostatku, 3. wiedzy i 4. dobroci. Szcz-
cie jednostek zaley od szczcia ogóu. Cztery

s ku temu warunki: 1. dobrze zorganizowane

wytwarzanie bogactw; 2. dobry ich podzia; 3. ra-

cyonalne urobienie charakteru od najmodszych
lat; 4% dobre rzdy miejscowe i ogólne. Std
cztery gówne funkcye spoeczestwa.
Owen poddaje surowej krytyce istniejcy ustrój

spoeczny: w produkcyi — ndz klas najbardziej

pracujcych, zwikszan ustawicznie zaprowadza-

niem maszyn; podzia wytworzonego bogactwa

niesprawiedliwy i niedorzeczny; istnienie klas

o przeciwnych sobie interesach lub zgoa nieuy-
tecznych, jak wojsko i klasa kupiecka; wreszcie

wyznaniowy charakter wychowania.

Podstaw nowej budowy spoecznej ma by
osada przemysowo-rolnicza, liczca okoo 2,500

osób, zajmujca przestrze 2000— 3000 akrów
z domami w rodku i z urzdzeniami, podobnemi
do tych, jakie byy w New Lanark.

3. Karol Hall wyda w 1805 r. dzieo p. t.

The Effects of Civilisation an the
people in European States, w którem do-

wodzi, e w miar wzrostu bogactwa, zwiksza
si z jednej strony praca ubogich, z drugiej—do-

chód bez pracy zamonych. Skutkiem tego w An-
glii ^/s ludnoci, stanowice klas pracujc,
otrzymuj i uytkuj tylko ósm cz owocu
swej pracy, gdy ^/g przechodzi do bogatych w for-

mie renty i procentu Innemi sowy — ubogi pra-

cuje tylko dla siebie jedne godzin na 8 godz.

pracy. Stawia wic danie, 1. aby kady praco-

wa tylko tyle, ile potrzeba na wyrobienie rod-
ków egzystencyi dla jego rodziny; 2. eby kady
korzysta z cakowitego owocu swej pracy.
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Wilhelm Thompson, rodem Irlandczyk, ucze

Benthama i gorliwy zwolennik Owena w dziele

p. t. An Inuiry into the principles of
the distribution of wealthmost conduc-
tif to human happiness (t. j. Badanie za-

sad podziau bogactw, najlepiej prowadzcego do
szczcia, 1824). Ustanawia w niem nastpujce
zasady:

1. Wszelka praca powinna by woln i dobro-

woln, zarówno co do kierunku, jak i co do cza-

su trwania;

2. Cay wytwór pracy powinien nalee do
wytwórcy;

3. Wszelka wymiana produktu powinna by
woln i dobrowoln.
W rzeczywistoci robotnik dostaje tylko to, co

niezbdne jest do jego utrzymania; reszt pobiera

waciciel kapitau i ziemi w postaci „wartoci
dodatkowej" (surplus value). Jest to niesprawie-

dliwe odbieranie robotnikowi jego wasnoci, wy-
nikajce z przewagi kapitalisty.

Jako reformy praktyczne wytyka Thompson:
1. usunicie wszelkich ogranicze pastwowych
w handlu i przemyle; 2. tworzenie gmin socyali-

stycznych, opartych na umowie, na wzór Oweno-
wskich.

Do ekonomistów, podnoszcych czynnik etycz-

ny i spoeczny w duchu wytknitym przez po-

przednich, nale take: Jan Gray, Hodgskin,
T. R. Edmonds, J. F. Bray i Karol Bray.

4. Tomasz Carlyle (1795 — 1881) rozwija si
pod wpywem idealizmu niemieckiego, a zwaszcza
Fichtego i trdycy i familijnej presljiteryanizmu

szkockiego. Jest on zwiastunem zasad altruizmu

w przeciwstawieniu do utylitaryzmu, z którym
stacza w duchu dug walk, zanim dorabia si
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pogldu etycznego wasnego. Rozlege prace li-

terackie obejmuj 40 tomów, dzie historycznych

i publicystycznych w tem znaczeniu, w jakiem

publicystyka styka si z filozofi.

Filozofia nie jest dla niego spekulacy, lecz

pogldem yciowym; powoaniem jej ciga walka

z nawyknieniem. Dla pospolitego oka wiat jest

chaotycznym i udzcym; dla filozofa — oknem,
przez które spoglda w nieskoczono. Cay
wiat zewntrzny jest tylko szat, symbolem, zja-

wiskiem ducha czyli siy boskiej, objawiajcy si
naj wydatniej w bohaterach, których kult gosi
Carlyle.

Dylemat utylitaryzmu i altruizmu rozstrzyga

Carlyle zwalczajc zudzenie, e ludzie s uro-

dzeni do szczcia: bd ten powoduje liczne za-

wody; jest co wyszego nad szczcie — dno
do jasnoci ducha i doskonaoci. Celem czo
wieka dziaalno nieegoistyczna. Z tego stano-

wiska ocenia dzieje. Doskonalenie si moliwe
jest jedynie w spoeczestwie, które wymaga pe-

wnego ograniczenia si i zaparcia si siebie.

Carlyle nazywa to lojalnoci, któr uwaa za

zawizek twórczy ycia spoecznego.
Odrzuca teory umowy spoecznej—gdy niema

stanu niespoecznego — i teory gwatu, bo w przy-

rodzie silny unicestwia sabego. Panowanie sil-

nego nad sabyTn jest pierwowzorem ustroju spo-

ecznego. Tak staje Carlyle w obronie zasady

powagi, czyli wadzy. Najwyszem prawem mas
jest domaganie si rzdu; najciszym obowizkiem
ludzi zdolnych do rzdzenia jest panowanie, któ-

re jest urzeczywistnieniem idei podtrzymujcej,
zgodnie z pobudkami altruistycznemi, ycie ludzi

w spoeczestwie. Rzdzcy w tym duchu s bo-

haterami, wadcami dziejów. Nale tu zarówno
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królowie, jak apostoowie, reformatorzy i myli-
ciele.

Tre sprawy dziejowej polega na przenikaniu

do umysów jednostek pobudek altruistycznych,

sprzecznych z przyrod ycia indywidualnego.

Takie zwalczanie egoizmu jest religi wsze-
rokiem znaczeniu. W walce religii z wiedz
pierwsza musi zwyciy, gdy jest niezbdn dla

ycia spoecznego, bez którego niema wiedzy.

Tylko dziaalno, wynikajc z wiary nazywa
prac; pynie ona z powoania, nie za dla

nagrody. Przez ni czowiek staje si organem
w spoeczestwie, które Carlyle pojmuje, jako

utwór nadorganiczny. Paca zarobkowa nie jest

równowanikiem pracy, wznoszcej si ponad
wszelk cen, lecz dostarczeniem przez organizm
spoeczny poywienia swoim czonkom osobnikom.
Praca jest jedynem ródem szczcia.

Historya jest wic procesem uspoecznienia
ludzkoci. Na wzór Saint-Simona Carlyle rozró-
nia okresy pozytywne t. j. wiary i twórczo-

ci bohaterów, i negacyjne— niewiary i indy-

widualizmu. Proces dziejowy skada si z ich

nastpstwa kolejnego (Later day pamphlets,
1850).

Z radykalizmem spoecznym czy Carlyle kon-

serwatyzm polityczny i niech do demokracyi,

zwizan zreszt z ostr krytyk dzisiejszego

ustroju. Przyszo zaley od pokonania mate-
ryalizmu. Bezcelowem i niedorzecznem jest pod-

trzymywanie przeytych religii; szalestwem—spo-

dziewanie si nowych *).

') Po polsku o Carlyle'u pisa Okolski: Carlyle i jego
wpyw na prawodawstwo Anglii, 1895.
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5. Jan Ruskin (1819—1900), przez szereg lat

by profesorem sztuki na uniwersytecie w Oxford.

Za punkt wyjcia do reformy spoecznej suy mu
idea pikna i twórczoci artystycznej. Pikno
jest objawem ducha twórczego wiata. Zaley ono
od wasnoci cia, które s, typami boskoci, oraz

szczliwego wypenienia funkcyi yciowycli. Dwa
wic s rodzaje pikna: pikno typowe i pik-
no yjce. róda pikna w wiecie zewntrz-
nym opromienione zostaj, przez nasz fantazy,
która jest ródem wszystkiego co wielkie w sztuce.

Pikno jest nierozerwalnie zwizane z dobrem:
„z bezwzgldn cisoci, zaczynajc od sztuk

najwyszych, a koczc na najniszych, doskona-o moliwej sztuki jest miar moralnej czysto-

ci i podniosoci wzrusze, które wyraa". „Ta
sztuka jest najwysz, która udziela widzowi
w jakikolwiek bd sposób najwiksz ilo naj-

wikszych idei. Ide nazywam wielk w stosun-

ku do tego, na jak wysokie wadze umysowe od-

dziaywa i w jakim stopniu cakowicie je pocha-
nia i podnosi'*. Sztuka narodowa wyraa moral-

ny stan narodu.

Myli o piknie cznie z analiz utworów ma-
larstwa i architektury zawarte s w szeregu dzie
jak Wspóczeni malarze (5 t, 1843—60),

Siedm lamp architektury (1849), Ka-
mienie Wenecyi (3 t. 1851 —53), Wykady
o sztuce (1870) i inne. Od r. 1860 myl jego

zwraca si ku ndzy spoecznej i szuka jej róde.
Temu przedmiotowi powicone s dziea W i e-

niec dzikiej oliwki. A do tego osta-
tniego (1862), Rozprawa o ekonomii po-
litycznej (1862) i Czas i przypy w (1867),

Munera pulveris (1862), i Praeterita
(3 t. 1886).
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Z najwiksz si uderza na „faszyw nauk"

ekonomii politycznej z jej kupieckiemi liasami:

„kupuj tanio, sprzedaj drogo", któr nazywa „naj-

dziwniejszym i najmniej szanownym z bdów
ludzkoci". Idc dalej od socyalizmu ekonomicz-
nego dotychczasowego, nie potpia on jakiejkol-

wiek jednej szkoy, lecz faszywe podstawy nauki,

wyrywajcej szereg zjawisk z caoksztatu spoe-
cznego i stawiajcych je w zalenoci od niepra-

wdziwej pobudki—egoizmu kierowanego materyal-

nymi apetytami. Ekonomia, jak j pojmuje szko-

a, jest tylko badaniem „kilku przypadkowych
zjawisk, przedstawianych przez operacye handlo-

we wspóczesne"; rzeczywista ekonomia polityczna

powinna obejmowa wszystko, co naley do rod-
ków egzystencyi w spoeczestwie.

Zasadnicze pojcie ekonomii dzisiejszej jest ne-

gacy: co to jest bogactwo? „Potga moich gwi-

nei polega na tem, e ich potrzebuje mój ssiad.
Gdyby je mia, moje byyby mi bezuyteczne.
Sztuka stania si bogatym polega na tem, by s-
siad zostawa ubogim. Gdyby spoeczestwo ska-
dao si z samych milionerów, wszyscy zmuszeni
byliby czyci sobie buty. Bogactwo jest tylko

wadz nad innymi".

Ekonomia szeroko pojta powinna by nauk
o szczciu ludzkiem. Pastwo wspóczesne po-
dobne jest do statku, „którego pokad wyglda
jak galara Kleopatry, lecz przestrze pod poka-
dem jest szpitalem niewolników". — Widzc wy-
czn dno walczcych robotników ku uzyska-
niu prawa wyborczego, wskazuje (w Munera
pulyeris), e waniejsz jest reforma prawodaw-
stwa w duchu uczciwoci, w pracy i w wymianie.
Podnosi take godno moraln pracy i jej zna-

czenie jako róda szczcia przy naleytem wy-
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Zwoleniu: wytyka jej deprawacy przez konkuren-

cy maszyny z czowiekiem.
Przewaga ogóu nad jednostk a celów moral-

nycli nad materyalnymi; konieczno organizacyi

pracy oraz kontroli moralnej i duchowej nad cia-

snot, interesów osobistych — te s myli przewo-

dnie Ruskina, jako reformatora spoecznego,

wspólne mu z szeroko pojtym socyalizmem. Lecz

sigajc daleko w burzcej krytyce spoeczestwa
i dogmatyki egoizmu, stanowicej podstaw
ekonomii wspóczesnej, w ideaach przyszoci,

wplata do nich szereg pierwiastków zapoyczo-

nych z rednich wieków, do których pocig roz-

budzia w nim wczenie literatura romantyczna

i upodobania artystyczne.

Nie ograniczajc si do teoretycznego wyga-
szania zasad swoich Ruskin usiowa wprowadzi
je w ycie. Rok 1871 znamionuje wkroczenie je-

go w dziedzin reformatorstwa praktycznego. „Nie

mog ani chwili duej znosi biernie obecnego

stanu rzeczy" pisze w Fors Clavigera 1 stycznia

1871 r. W 5-ym licie tego wydawnictwa wyo-
y plan przyszej „gildii w. Jerzego". Naley
spróbowa uczyni z drobnej chocia czci ziemi

angielskiej kraj pikna, pokoju i wytwórczoci,

ziemi, gdzieby nie widziano ani machin paro-

wych, ani kolei elaznych, gdzie nie mona byo-
by znale adnej istoty opuszczonej, ani ludzi

nieszczliwych, prócz chorych, ani ludzi nieczyn-

nych, prócz umarych, ani zbytku, ani wspóza-
wodnictwa. Na urzeczywistnienie tego projektu

oddaje dziesit cz swoich zysków, wzywajc
innych wspóczujcych do tego. W rzeczywisto-

ci temu i podobnym próbom filantropijnym oraz

pomocy prywatnej powici cay ogromny maj-
tek odziedziczony po ojcu.
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Towarzystwo (póniej — gildia) w. Jerzego byo
olbrzymiem przedsiwziciem majcem na celu

stworzy normalne warunki pracy rolniczej, da
produkcy rzeczy wartociowych i stworzy szcz-
cie uczestników dostarczajc im trzech najwik-
szych dóbr materyalnych i trzech moralnych: czy-
st ziemie, czyste powietrze i czyst
wod (t. j. nieskalane wyziewami i odrzutkami
fabryk) oraz ad rairacy, nadziej i mio.

6. Z uczniów Ruskina wymieni naley Arnol-

da Toynbee'ego, ujawniajcego take wpyw Com-
te'a i powicajcego si przewanie dziaalnoci
praktycznej, oraz Wilhelma Morrisa, który z ró-
nostronn dziaalnoci praktyczn czy twór-

czo artystyczn i poetyck, a idee Ruskina roz-

wija w sposób samodzielny, wyzuwajc je z do-

datków paradoksalnych. Czynny by w partyi so-

cyalistycznej. Obraz przyszego spoeczestwa we-
dug poj swoich nakreli w Szkicach z Ni-
kd i).'

^) Polski przekad W. Szukiewicza Gówne myli teore-

tyczne zawiera zbiór artykuów p. t. Signs of C li a n g e;

o sztuce — Hopes and Fears for Art (przek. polski

niecay).

Historya filozofii XIX w.



ROZDZIA X.

Strauss i Feuerbach. Nowa filozofia religii.

1. Hegel udzi si (a przynajmniej udzili si
jego uczniowie), e znalaz pojednanie midzy nau-

k, a religi. Potpia on pofild na religi

Schleiermaciera, który w niej widzia uczucie za-

lenoci. Dla niego religia bya stopniem, pro-

wadzcym do wiedzy, form wyobraenia, która

przy pomocy myli filozoficznej, drog dowodzenia
stan miaa na stanowisku wiedzy.

Takie zapatrywanie si na religi Hegla i jego

uczniów byo jedn z pobudek, dla któryci rzd
pruski obsadza wszystkie katedry filozoficzne he-

glistami. Jednak natychmiast po mierci mistrza

w szkole Hegla objawi si rozam, ujawniajcy
si przedewszystkiem na polu religijnem. Kra-
cow lewic jego przedstawiali: w dziedzinie reli-

gijnej Strauss, Feuerbaci i Bruno Bauer, w dzie-

dzinie spoeczno-politycznej Rug, Marx i Maks
Stirner.

2. Dawid Strauss (1808—1874) rozpocz za-

wód jako pastor. W r. 1835 ukazaa si ksika
jego: ycie Clirystusa, która wywoaa skan-



— 99 —
dal w wiecie teologicznym i bya przyczyna
przeladowania autora ze strony wadzy. Powo-
any na katedr teologii w Zurichu w 1839 roku
Strauss nie zdy zaj tego stanowiska, gdy
rzd, który go powoa, zosta obalony przez re-

akcyonistów a zaproszenie to odwoano. W roku

1841 ukazay si Dogmata chrzecijaskie
w rozwoju liistorycznym iwwalce z wie
dz wspóczesn, a nastpnie szereg mono-
grafij, wród których wybitne miejsce zajmuj
trzy, powicone wybitnym przeciwnikom chrze-

cijastwa; Juljanowi Odstpcy, Ulrycho-
wi von Hutten i Wolter owi. Po dugiej
przerwie, na schyku ycia ogosi Strauss wyzna-

nie wiary swojej p. t. Stara i nowa wiara
(1872, przek. polski 1908, niekompletny).

Strauss uczyni miay krok w nauce He-
gla o religii w kierunku jasnoci myli i szczero-

ci wypowiedzenia si: na miejsce dwuznacznego
wyraenia mistrza „forma wyobraenia'' postawi
dobitny a rewolucyjny wyraz myt.
Kada religia zawiera zasób mytów, którymi

uwydatnia lub popiera nauk swoj; peno ich

jest i w chrzecijastwie. Strauss odrzuca sztu-

czn metod tumaczenia cudów w sposób przy-

rodniczy. Jego ycie Chrystusa jest prób
zastosowania idei Hegla o rozumie wcielajcym
si w dziejach, do oceny historycznej wartoci
relacyi o yciu i czynach zaoyciela chrzecija-
stwa.

Religia, która wedug Hegla jest jakby nisz
form filozofii, niezupenem uwiadomieniem si ro-

zumu wszechwiatowego wciela prawdy swoje

w myty. Myty wic religijne zawieraj prawd
filozoficzn; lecz ta prawdziwo ich nie zarcza
prawdy historycznej udzielanych przez nie faktów.
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Tylko idea ich jest prawdziwa. Ide chrzecija-
stwa jest jedno natury boskiej i ludzkiej w czo-
wieku. Myl t wciela w mycie bogo-czowieka
Chrystusi. Lecz te cechy, które tradycya przy

pisuje Chrystusowi, s tylko cechami Ludzkoci
Do zakresu mytów zalicza wic Strauss nietyl

ko zawarte w ewangeliach opowiadania cudowne
lecz i sam posta Chrystusa. Chrystus ewan
gelii nie jest postaci historyczn. Ewangelie nie

krel nain ycia czowieka, który zaoy religi

chrzecijask, lecz szereg mytów, majcych na
celu symboliczne odtworzenie nauki pierwotnej

gromadki chrzecijan; uplastycznienie jej pogl-
dów. Chrystus kocioa jest mytem wcielajcym
ludzko; atrybuty, które mu przypisuj, nie s
cechami czowieka, lecz znamionami ogólnej idei

ludzkoci, czcej w sobie skoczono z niesko-
czonoci, t. j. natur bosk z ludzk.

Po Chrystusie przysza kolej na dogmata chrze-

cijastwa. Rozpryskuj si one pod ciosami kry-

tyki zaprawnej w dialektyk heglowsk. Strauss

wyka/uje pochodzenie historyczne poszczególnych

dogmatów, ledzi ich rozwój, wytyka nieunikiiiijny

rozkad. Ws-elki dogmat jest wytworem wiado-
moci idiotycznej. Religia chrzecijaska i wszel-

ki wogóle teizm nie mog y w zgodzie z filozo-

fi, która jest panteistyczn. Bóg nie jest osob
ponad iunemi osobami lub obok nich, lecz poczu-

ciem nieskoczonoci, do której dochodzi wiado-
mo ludzka. Niemiertelno nie jest bytem za-

wiatowym, lecz wewntrzn potg ducha, wzno-

szcego si w idei ponad skoczono. Wasno-
ciami Boga s prawa przyrody.

Trzydzieci lat oddziela t prac krytyczn i bu-

rzc od próby skrelenia pozytywnego na wiat
pogldu, który zastpi mia obalony gmach re
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ligii tradycyjnej. Prób tak bya popularna bro-

szura: Stara i nowa wiara. Powstaa ona
w warunkach odmiennych od tych, które t jwarzy-

szyy dzieom modoci.
Liberalizm niemiecki z walczcego sta si zwy-

cizkim; natomiast nowy prd wystpowa gronie
i natarczywie pod temi hasami filozoficznemi,

pod któremi walczy liberalizm w pierwszej poo-
wie XIX w.: socyali/5m w szacie materyalistyczuej.

Strauss w ostatniem dzieku swojem zostaje wier-

nym liberalizmowi i materyalizmowi; wy&tpuje
wrogo przeciwko socyalizmowi i chrzecijastwu.

Skreliwszy w pierwszej czci pogld na wiat
materyalistyczoy, poddaje w drugiej surowej kry-

tyce chrzecijastwo jako czynnik cywilizacyjny.

Potpia jego pogard dla bogactwa, której

przeciwstawia kult industryalizmu. W lad za Bu-

ckle'm staje w obronie chci zysku, jako czynnika

postpowego i cywilizacyjnego. Na pytanie: czy

jestemy chrzecijanami?—odpowiada stanowczem
nie; na drugie — czy mamy religi? odpowiada
warunkowem — tak. Religi t jest radosne pod-

danie si niezomnym prawom przyrody, która jest

polem dziaalnoci ludzkiej. Zasada etyki stresz-

cza si w prawidle: nie zapominaj nigdy, e je-

ste czowiekiem, nie za prostym wytworem przy-

rody; e wszyscy blini twoi s równie ludmi,
t. j. e pomimo rónic indywidualnych maj te
same potrzeby i te same prawa, co i ty.

Zreszt owi wybrani, dla których pisze Strauss,

mog obeji^ si bez kocioa. Buduj], si, otwie-

rajc serca swoje wszystkim wyszym inter3Som

ludzkoci, a zv\aszcza yciu narodowemu. Studya
historyczne podtrzymuj ich patryotyzm, wiedza

przyrodnicza rozszerza ich widnokrgi, w dzieach
sztuki znajduj podniet dla wyobrani. „Tak y-
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jemy, tak kroczymy w szczciu", temi sowy za-

kacza Strauss swoje dzieko.
Autispoeczne usposobienie jego ujawnia si

nietylko w potpieniu socyalizmu i chrzecija-
stwa, lecz przedewszystkiem w wydzieleniu sie-

bie i klasy swojej od mas ludowych. Owi „mj",
kroczcy w szczciu,—to nie ludzko caa; s to,

jak sam autor owiadcza, „przemysowcy, waci-
ciele ziemscy, wysi urzdnicy i wojskowi", t. j.

szczliwi synowie fortuny. Dla ludu inne ycie
i inn straw duchow wytyka autor.

3. Ludwik Feuerbach (1804—1892) zacz stu-

dya teologiczne w Heidelbergu. Pocigna go
jednak do Berlina sawa Hegla i od owej chwili

powici si filozofii. Rozpocz jako docent
prywatny w Erlangen, ale niebawem zmuszony
zosta do porzucenia tego stanowiska wskutek
przeladowa, jakich doznawa za przekonania
swoje. Oddaliwszy si wic w ustronie wiejskie, po-

wici si pracy naukowoliterackiej. Raz jesz-

cze w r. 1849, powoany podczas rewolucyi po-

przedniego roku przez studentów heidtlberskich,

wy^tjpi jako prcle^^ent, ale niezalenie od rzdu
i „w adnym stosunku do korporacyi i kasty uczo-

nych". Treci v\ykadów tych bya Istota re-

ligii.

Najwaiiiejszem dzieem Feuerbacha jest roz-

prawa O istocie chrzecijastwa*). Prze-

ciwstawia on filozofi religii, jak rozum fantazyi,

zdrowie chorobie. wit}m obowizkiem myli-
ciela jest zwalczai.ie poj, które uzna za bd-
ne, a których bdno moe by dowiedziona.

Wiara nie moe by pogodzona z wiedz. Reli-

gia jest wytworem egoizmu ludzkiego: czowiek

*) Das Wesen des Christenthum, 1841.
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rozszerza byt swój wasny do nieskoczonoci
i przeciwstawia go sobie jako bóstwo, aby zado
uczyni, przy pomocy czci tego bóstwa, yczeniom,
które nie mog by spenione przez rzeczywi-

sto. Religia pozbawia nas czowieczestwa, od-

dala od powszechnoci i potguje egoizm. Czo-
wiek niewiadomo uzewntrznia siebie samego
w religii. Bóg bowiem nie jest niczem innem tyl-

ko istot czowieka, której przypisuje on istnie-

nie niezalene od siebie. Prawd jest, e wszech-

moc, miosierdzie, mio s cechami boskiemi;

odwracamy to mówic: Bóg jest wszechmocny,
miosierny, jest mioci. I ycie pozagrobowe
nie jest niczem innem, jak uidealizowanem yciem
ziemskiem. Teologia w ten sposób przeksztaca
si w antropologi.

Czsto zarzucano Feuerbachowi ateizm na pod-

stawie tego dziea. Na to odpowiada: „Stanowi-

skiem mojem jest wytómaczy Boga, nie za go

negowa; sprowadzi Boga do jego istoty waci-
wej, wyzwalajc go ze sprzecznoci i nieprawdo-

podobiestw teologicznych. Jeli to jest ateizmem,

niech nie bdzie ograniczony do „dziesiciu ty-

sicy" (jak tego chcia Renan) „niech bdzie zdo-

bycz wszystkich". Zadaniem jego nie bya reli-

gia bez Boga, lecz rozwizanie wtpliwoci re-

ligijnych, które si wywietlaj w czowieku, a któ-

re znalazy ujcie w dziaalnoci dla ludzi, w mi-

oci ludzi, prowadzc do wniosku, e w Bogu
ukrywa si czowiek.

Zadaniem póniejszego dziea Feuerbacha zaty-

tuowanego Teogonia jest wykazanie w stosun-

ku do gównych religii istniejcych, jak czowiek
odnajduje w nich siebie samego, swoje wol
i swoje czynnoci.
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Idc dalej t sam drog, dochodzi Feuerbach

w Zasadach filozofii przyszoci i) do

stanowiska sensualistycznego; ale sensualizm jego

tak szeroko jest pojtym, e graniczy prawie

z idealizmem.

Sam Feuerbach okreli drog rozwoju swego

filozoficznego w nastpujcem zdaniu: „pierwsz
myl moj by Bóg, drug rozum, trzeci i osta-

tni czowiek".
Zblianie si to od zagadnie pozawiatowych

i abstrakcyjnych ku ywotnym i palcym jest zwy-k cech chwil historycznych, gotujcych prze-

wroty spoeczue. Tchnienie zbliajcej si burzy

rewolucyjnej r. 1848 wywaro wpyw swój na

umys filozofa i popychao go od Boga przez ro-

zum ku czowiekowi.
„Prawdziwem i boskicm" jest tylko to, co nie

potrzebuje dowodów, co jest bezporednio pewne
samo przez si, co natychmiast przemawia i uj-

muje, co pociga za sob stwierdzenie istnienia

swego, co jest bezwzgldnie pewnem i niewtpli-

wem, jasnem jak sonce. Sam tylko wiat zmy-

sów posiada t soneczn jasno. Tam, gdzie

si on zaczyna, ustaje wszelki spór, wszelka wt-
pliwo. Tajemnic poznania bezporedniego jest

poznanie zmysowe".
Prawdziw filozofi jest zakres dowiadczenia.

Wraenia zmysowe zawieraj prawdy najgbsze
i najwysze. „Zmys wydoskonalony przez wy-

ksztacenie, oko filozofa" dostrzega take praw-

dziw istno bosk. „Byt jest tajemnic intui-

cyi, ujcia, mioci". „Nie tylko czujemy kamie
i drzewo, nietylko ciao i koci; przejmujemy tak-

e uczucia, gdy ciskamy rk lub dotykamy ust

V) Giundsiitze der Philosophie der Zukunfr, 1843.
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istoty czujcej. Syszymy nietylko szum wody
i szelest lici, lecz take gos ludzki peen uczu-

cia, mdroci i mioci. Widzimy nietylko po-

wierzchnie zwierciadlane i widma barwne, lecz

czytamy okiem we wzroku ludzkiem. Nie tylko

wi§c zewntrzno, lecz i wewntrzno; nie tylko

ciao, lecz i ja s przedmiotem zmysów".
Widzimy jak w pojmowaniu swym sensualizmu

Feuerbach usiuje pozby si wszystkiego, co jest

wytworem analizy psychologicznej, wytworem sztu-

cznego rozdzielenia poj. Odrzuci stara si
wszelki dualizm rozumu i uczucia, ujcia i wnio-

skowani;!; wróci do jednoci pierwotnej, naiwnej

i bezporedniej, a rozszerzajc pojcia wraenia
tak, i obejmuje funkcje intelektualne i estetycz-

ne, nadaje swemu sensualizmowi charakter ideali-

styczny.

Z zaoe tych wysnuwa si etyka altruistyczna.

Feuerbach stwarza wyraz „tui z m", odzwierciedla-

jcy stosunek nasz do ludzi, a równoznaczny nie-

mal z Comte'owskim altruizmem. Idea bóstwa
ako wyt\^oru ludzkiego prowadzi go naturalnie

po za obrb osobnika. Nie jednostka bowiem, lecz

ludzko w caoksztacie swoim stwarza bóstwo na
podobiestwo swoje. Jednostce przeciwstawia si
wic spoeczestwo, jako warunek jego egzysten-

cyi, w deniu do szczcia indywidualnego—obo-

wizek wzgldem ogóu. „Czowiek yjcy w odo-

sobnieniu i dla siebie, nie ma w sobie treci

czowieka, ani jako istoty moralnej, ani jako isto-

ty mylcej. Istnoci czowieka jest spoecze-
stwo, cisy zwizek czowieka z czowiekiem,
spoczywajcy wszake na oczywistem rozrónieniu

„ja" i „ty"... Odosobnienie jest skoczonoci
1 ograniczeniem; stowarzyszenie— wolnoci i nie-

skoczonoci. Czowiek sam przez si jest tylko
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czowiekiem; czowiek w poczeniu z innymi, je-

dno „ja** i „ty" jest Bogiem".

Jak w filozofii jest Feuerbach panteist, prze-

ciwstawiajc stanowisko to niefilozoficznemu tei-

zmowi religii, tak w nauce o czowieku widzimy

dno do restutucyi harmonijnej jego natury,

przywrócenia praw ciaa w przeciwnoci do jedno-

stronnie ascetycznego chrzecijanizmu. W tym sa-

mym czasie w przesadnej, a niekiedy dziwacznej

formie staczaa walk o prawa ciaa szkoa poetycz-

na, znana pod nazw Modych Niemiec. Ale jaskrawy

indywidualizm i sensualizm tej szkoy, u Feuerba-

cha jest harmonijnie spojony z dnociami uspo-

eczniajcemi i zabarwiony idealistycznie.

Niepodobna niedostrzedz rysów pokrewiestwa
duchowego midzy t faz myli Feuerbachowskiej,

a nauk Comte'a w jego Polityce pozytyw-
nej; nie bez susznoci te nazwano Feuerbacha

pozytywist niemieckim. F. A. Lange uj pra-

ktyczny wynik filozoii Feuerbacha w rozkaniku:

„Zadawalniaj si wiatem danym", to znacz}: yj
w tym wiecie, który ci dany jest w ujciu i dla

niego; nie szukaj odpowiedzi na urojone zagadnie-

nia metafizyczne i nie staraj si w marzeniu

bezzasaduem przedua .bytu swego po za kres

wytknity mu przez prawa natury.



ROZDZIA XI.

Pozytywizm w Anglii.

1. Myli zasadaicze kursu filozofii pozytywnej

znalazy szeroki odgos w Anglii, ojczynie pierw-

szych zwiastunów myli pozytywistycznej, uzna-

nycli przez Comta za swoich poprzedników, Ba-
kona i uczonych angielskich. Ideje te ulegaj
mniej lub wicej samodzielnemu opracowaniu przez

filozofów angielskich. W ten sposób powstaje od-

am myli filozoficznej, który nie bez susznoci
nazywaj zwykle pozytywizmem angielskim.

Widzielimy, e pozytywizm Comte'a w swojej

czci teoretycznej zawiera spucizn po filozofii

angielskiej, która teraz, w tej odnowionej formie,

oddziaywa w swojej wasnej ojczynie. czy
si tu z ni praktyczna nauka utylitaryzmu, rów-
nie angielskiego pochodzenia.

Twórc utylitaryzmu by Jeremiasz Bentham
(1748 — 1832). Dziea jego nale do zakresu

prawodawstwa i etyki ij. Zasadnicza myl jego

^) lutroduction to the Principles of Mo-
ra and Legistation, 1789. Deonto logy or the
Science of Mor ality, 1834.
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nauki znana pod nazw zasady maxymacyi
szczcia jest ta, e czyny nasze powinny by
oceniane wedug tego, w jakiej mierze zv\ikszaj
one szczcie innych i jak liczni s ci, których

szczcie wzrasta. „Najwiksze, szczcie najwik-
szej liczby"—oto formua zasady stanowicej pod-

staw zarówno etyki jak i prawodaw;>twa.

Bentbam wszake przyjmuje za punkt wyjcia
zasad egoistyczn. Kady uczynek nasz powi-

nien by oceniany wedug bilansu rozkoszy i przy-

kroci, które pr/yczyuia, uwzgldniajc wszystkie

raotywii: napicie i trwao uczu przeze wywo-
anych, stopie ich pewnoci, nawet odlego lub

blizko czasu, w którym nastpi, wykluczajc zu-

penie jakociowe rónice tych uczu. Podobnie
ocenia winnimy wpyw jego na inne osoby, które

dotkn moe, a wynik ujemny lub dodatni tego

zsumowania daje warto czynu jako zego lub

dobrego.

Jakie motywa skaniaj do jego popenienia?
S to cztery „sankcye" czyli skuteczne powc dy do
czynu: 1. saukcya fizy czn a, t. j. nastpstwa wy-
nikajce z przyrodzonego biegu rzeczy; 2. sauk-
cya polityczna — t. j. kara sdowa; 3. sauk-
cya moralna czyli opinia ogóu; 4. saukcya
religijna, t. j. nadzieje i oczekiwania, które

pokada wierzcy w yciu doczesnem lub przy-

szem jako nagrody i kary bóstwa za czyny swo-

je. Zadaniem prawodawcy jest uczyni tak, aby
sankcye polityczne doprowadziy postpowanie
ludzkie do harmonii z ideaem maxymacyi szcz-
cia.

Drugim umysem, który oddziaa na rozwój po-

zytywizmu angielskiego w dziedzinie psycholo-
gii, nadajc tej nauce swoisty angielski charakter,

by Jakób Mili (1773—1836), ojciec Jana Stuarta.
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Urodzony we wsi szkockiej, jako syn szewca, stu-

dyowa teologi w Edynburgu. Dzieo historycz-

ne o Indyach zjednao mu stanowisko w Zaclio-

dnio-indyjskiem Towarzystwie. Gówne dzieo je-

go Analysis of the Pienomena of tieHu-
man Mind (1836) usiuje wykry przez skrupu

latn analiz psyciologiczn najprostsze skadniki

ycia umysowego i wykaza, w jaki sposób, przy

pomocy zasady kojarzenia wyobrae powstaj
z nici zoone czynno':i ducliowe. Rozrónia on

(na wzór Hume'a ^) wraenia (które s rodzajem

czu) i ideje, t. j. ici obrazy trwajce po zni-

kniciu pierwszyci. Zasad kojarzenia zapoycza
od Hartleya ^) odrzucajc jego fizyologiczn liypo-

tez. W ten sposób psyctiologia kojarze dopro-

wadzona bya do wykoczonego systematu i uwol-

niona od materyalistycznyci hypotez.

2. Na czele ruchu pozytywistycznego w Anglii

stoi Jan Stuart Mili (1806—1874), który zreszt
mniej zaleny jest od Comte'a ni od angielskich

poprzedników swoich. Wród nich pierwsze miej-

sce zajmuje obok wyej wymienionych (Jeremia-

sza Benthama i Jakóba Milla) Hume, oddziaywa-
jcy na obu.

J. St. Mili przedstawia szlachetny typ myliciela,

a cae ycie jego, skrelone przez niego samego
w znakomitej Autobiografii 3), zapenione jest

uieustannem deniem do prawdy. Zaledwie osig-n cztery lata, gdy ojciec zacz pracowa nad
umysowoci jego, wiczc pami na wokabu-
ach greckich, a wyobrani na pisarzach klasy-

cznych. Majc lat 672 pisze modziutki Mili hi-

») Ob. Hist. filoz. do koca XVIII w., str. 140.

2) Ob. Hist filoz. do koca XVIII w., str. 141.

^) Polski przekad—wydanie « Przegldu Tj-godQiowego».
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story a w ósmym roku rozpoczyna studya aciny
i matematyki obok lektury znakomitszych pisarzy

i poetów aciskich. Gdy doszed lat jedenastu,

pisa rozpraw p. t. Historya rzymskich za-

sad pastwowych, w której staje po stronie

partyi demokratycznej.

W dwunastym roku zaznajamia si z przyrodo-

znawstwem na wycieczkach i w pracowniach,

a w rok póniej wykada mu ojciec podczas du-
gich spacerów zasady ekonomii politycznej.

W r. 1820 odbywa podró do Francyi. Duszy
w niej pobyt daje mu wypoczynek po pracy i sze-

reg nowych wrae. Po powrocie oddaje si sa-

moksztaceniu, przewanie w zakresie filozofii fran-

cuskiej i angielskiej XVIII w. Wpyw Benthama
ujawnia si w radykalizmie politycznym, w zao-
eniu Towarzystwa Utylitarystów, majcego na

celu rozwój i szerzenie zasad utylitaryzmu, a sku-

piajcego znakomitych w przyszoci pisarzy, jak

Grot, Austin, Ellis, Graham, Macaulay. Obok
tego zakada Mili nowe Towarzystwo debatów

spekulacyjnych, gromadzce, obok radykalnych

benthamitów, socyalistów szkoy Owena i socya-

listów chrzecijaskich.
W r. 1823 rozpoczyna Mili dziaalno literac-

k w „Westminster Review", pimie zaoonem
dla propagandy nowych zasad. Miejsce, które

otrzyma Mili, dziki wpywom ojca, w Towarzy-

stwie Indyjskiem, zabezpiecza go materyalnie, da-

jc mu jednoczenie wiele czasu wolnego na pra-

ce naukowe.
Majc lat 20 przebywa Mili cik kryzys mo-

raln, na któr zoyy si rozmaite przyczyny.

Za gówn z nich uwaa sam Mili niedostatecz-

no myli o szczciu wasnem, jako jedynej po-

budki postpowania. Wychodzi z niej z rozszc-
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rzonem, wykraczajjCem po za Benthama pojmo-
waniem etyki: z poczuciem potrzeby „ycia dla

innych", myli przewodniej altruizmu Comte'a.

Wród osób, które wywary potny wpyw
w kierunku uspoeczniajcym na filozofa naszego,

mieci si pani Taylor, dla której ywi najwy-
szy szacunek, znajc j od r. 1831, a po mierci
jej ma w 1855 r. oeni si z ni. Po siedmiu

latach poycia maeskiego straci j, a mia dla

pamici jej kult zbliony do tego, jaki Comte y-
wi dla Klotyldy de Vaux, chocia pozbawiony
wybujaoci waciwej filozofowi francuskiemu. Jej

wpywowi przypisywa przewanie myli wypowie-
dziane w Poddastwie kobiet, pisanem
w rok po jej mierci (1861), a wydanem w 1869 *).

Ju w r. 1843 ukazao si gówne dzieo Milla

—

jego Logika 2), a w lad za ni, w r. 1848, Za-
sady ekonomii politycznej 3), bdce na
równi z pierwsz owocem wieloletniej pracy.

W tym czasie uwaano go powszechnie za gow
pozytywizmu angielskiego. W r. 1859 wydaje roz-

praw O wolnoci^), w latach za 1859—1874
wydaje szereg mniejszych rozpraw p. t. Disser-
tations and Discussions.

Rozprawa o reformie parlamentu spowodowaa
wybór Milla do tego ciaa prawodawczego, w któ-

rym jednak rola jego nie bya wybitn.
Oprócz wymienionych ukazay si w póniejszym

okresie:

^) Przekad polski.

^) Przekad polski A. Dygasiskiego—niecay.
^) Przek. polski staranny, wyd. w Peter^iburgu z niewiel

kiemi opuszczeniami spowodowanemi przez Cv nzurfi.

*) Przek. polski -wydanie lwowskie; podobnie

wie wydany przek. O rzdzie reprezent
nie we Lwo-

a c y j n y m.
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Utylitaryzm (1863 i), Rozbiór filozofii

Hamiltona (1865), Comte i pozytywizm
(1865) i wydane po mierci: Autobiografia
(1873) oraz' Trzy szkice o religii (1873).

Umar Mili 8 maja 1873 r.

3. Glówaeai dzieem filozoficzaem Milla jest

Logika. Pojmuje j nietylko jako nauk formal-

n, lecz i rzeczow. Wszelkie poznanie polega

wedug Milla, wiernego w tym wzgldzie tradycyi

Locke'a i Hume^a, na wraeniach zmysowych lub

odczutych stanach wewntrznych. Lecz znaczna

cz wiedzy skada si z wniosków lub wywodów,
opartych na tych danych. Zadaniem logiki jest

wytumaczy, jak dochodzimy do tych wniosków

i zbada, jaka jest ich warto.
Twierdzenia nasze wypowiadamy w postaci s

dów. Sd nie jest tylko wyrazem stosunku mi-
dzy dwoma obecnymi stanami wiadomoci, lecz

zawiera w sobie twierdzenie o faktycznym zwiz-
ku rzeczy, czem róni si od zdania. Gdy mówi
np. e nieg jest zimny, nie twierdz tylko, e
wyobraenia niegu i zimna poczone s w tej

chwili w umyle moim, lecz mam to przekonanie,

e zwizek taki powstanie z koniecznoci zawsze,

skoro tylko wyobraenie niegu zostanie w nim

wywoane drog dowiadczenia. Sd wic jest

wnioskiem, opierajcym si na przewiadczeniu

o mniej lub wicej trwaym stosunku.

Wniosek zostaje dowiedziony, gdy moemy po-

równa zasady, na których spoczywa, z zasadami

innego zaoenia, ogólniejszego, ustawicznie przez

dowiadczenie stwierdzanego. Jestto zwyke po-

stpowanie syllogizmu: miertelno Sokratesa wy-

^) Przekad polski — wydanie «Przegldu Tygodniowego*

"Warszawa 1872 r.
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twarz si w naszem przekonaniu, jako wywód z ogól-

niejszego zaoenia miertelnoci wszystkich ludzi.

Skd jednak bior si te zaoenia ogólne? Nie

mog mie innego róda jak dowiadczenie. Lecz
wszystkie fakta dowiadczalne s indywidualne.

Pierwotn wic form wnioskowania nie jest ani

syllogizm postpujcy od ogólnej przesanki ku

poszczególnym faktom, ani indukcya postpujca
drog odwrotn, lecz wnioskowanie od szcze-
góu do szczegóu.

Spodziewamy si odnale cech dostrzeon
u pewnego osobnika, take u innych osobników
podobnych do niego. Przesanka wiksza jest

tylko skondensowanym wyrazem dla caego sze-

regu dowiadcze. Wcignicie jej do rozumowa-
nia nie daje nic nowego, ani te nie suy za pod-

staw dla wniosku, lecz nadaje wiksz pewno
wnioskowaniu, zarczajc jego poprawno formal-

n. Wszelki wniosek jest wic indukcya, któr
wykonalimy ju wówczas, gdy nadalimy mu for-m ogóln.

Wszelka indukcya spoczywa na zaoeniu o je-

dnostajnym biegu przyrody. Zaoenie to

zdobywamy atoli drog indukcyjn. Wkraczamy
w ten sposób w bdne koo: indukcya opiera si
na zaoeniu, które samo jest owocem indukcyi.

Usuwa je Mili w twierdzeniu, e skoro uogólnie-

nie jest tak rozlege, jak wyej wymienione, tak

i niema miejsca, ani czasu, ani warunków, w któ-

rychby nie znalazo zastosowania, to nabiera ono
najwyszego prawdopodobiestwa.
Jednostajno przyrody w jej caoksztacie ska-

da si z jednostajnoci poszczególnych zjawisk.

Jeli ujmiemy te poszczególne jednostajnoci, czyli

poszczególne prawa przyrody, w kilku ogólnych,

bdziemy w stanie obj w nich cae stawanie si.

Historya filozofii XrK w. 8
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Tak wic dla Milla zasada jednostajnoci przy-

rody jest tylko hypotez ogóln, któr posuguje-
my si wówczas, gdy chcemy co wiedzie na-

przód, a uprawnia j tylko powodzenie to jest

fakt, e nigdy dotd nie zostaa zaprzeczon przez

wypadki. Mamy wic tu jak i u Hume'a wyja-

nienie psychologicznych pobudek postpowania
indukcyjnego, nie za uzasadnienie jego logiczne.

Zgodnie z Hume'em pojmuje te Mili i przyczy-

nowo, która jest dla niego nastpstwem staem
i bezwarunkowem. Pewniki matematyczne s zdo-

byczami iudukcyjnemi, a niezaprzeczalny ich cha-

rakter polega na czstoci indukcyi.

Mili wypracowa starannie metodologi badania
indukcyjnego w sposób zgoa odmienny od Bako-
na. Mia on nad swym poprzednikiem t przewa-

g, e gdy Bakon kreli przysz drog wiedzy.

Mili wysnuwa metod swoje z przebytego ju
przez wiedz indukcyjn dowiadczenia. Cztery

znalezione przez siebie prawida uwaa Mili za

idealne niejako metody, które w rzeczywistoci
zastpuj analiza i synteza. Trzema stop-

niami badania naukowego s: 1) hypoteza, 2) de-

dukcya z niej, 3) sprawdzenie dowiadczalne.
Ostatnia cz logiki powicona jest metodo-

logii nauk moralnych i spoecznych. Stara si
w niej Mili wykaza, e ta sama metoda nauko-

wa i indukcyjna moe znale zastosowanie w tych

zakresach. Wyrónia Mili trzy gówne umiejt-
noci humanistyczne: psychologi, etologi
i socyologi. Pierwsza jest nauk o wadzach
umysowych wogóle, druga nauk o charakterze,

jako wytworze praw psychologicznych oraz warun-
ków fizycznych i moralnych; trzecia—ogóln nau-
k o zjawiskach spoecznych. Obok tych nauk
teoretycznych przyjmuje Mili trzy nauki praktycz-
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ne, odpowiadajce trzem ideaom: sprawiedliwo-

ci, celowoci i pikna. S to: etyka, polity-
ka i estetyka. Razem stanowi one sztuk
ycia, któr obejmuje wysza nauka — teleolo-
gia, t. j. nauka o wartoci celów. Zasad jej

przewodni jest denie do szczcia wszystkich

istot wraliwych.
4. Pogldy metafizyczne swoje rozwija Mili

w Badaniu nad filozofi Hamiltona, snu-

jc wywody z zaoe psychologii kojarze.

Wszystkie nasze przekonania spoczywaj osta-

tecznie na intuicyi bezporedniej, przeciwko któ-

rej niema apelacyi. Niema poznania aprioryczne-

go. Pewno, któr przypisujemy niektórym twier-

dzeniom, lub ich charakter konieczny nie s do-

wodem ich prawdziwoci, ani ich intuicyjnego cha-

rakteru. Nie jedno, co wydaje si nam niepo-

dobnem, uzyskao t cech dziki warunkom
psychologicznym kojarze; inne za rzeczy, które

przez dugi czas wydaway si niezrozumiaemi,
dzi przestay by takiemi. Niezrozumiao cze-

go nie jest dowodem niemoliwoci tego; nie

mamy bowiem powodu do przyjmowania z góry

zgodnoci midzy mikrokosmem a makrokosmosem.
Mili stosuje te zaoenia ogólne do dwóch za-

sadniczych przewiadcze, które posiadamy, a mia-

nowicie do przewiadczenia o istnieniu rzeczy
zewntrznych oraz naszej jani, starajc
si psychologicznie wytumaczy pochodzenie tych

przewiadcze. Tumaczenie to spoczywa na dwóch
faktach psychologicznych: 1) na fakcie oczeki-
wania, czyli zdolnoci tworzenia poj o molir
wych ujciach oraz 2) na prawach skojarze.

Analiza psychologiczna wykazuje, e ród wrae
zmysowych wyrónia si pewna gromadka mo-
liwoci wrae, która bierze przewag ponad
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rzeczywistemi wraeniami, t. j. takiemi, których

w danej chwili istotnie dowiadczamy. Kiedy rze-

czywiste wraenia zmieniaj, si ustawicznie, owe
moliwoci wrae zostaj stae, a obejmuj one

cae grupy poszczególnych wrae zwizanych pra-

widowem nastpstwem.
Gdy znajduj si w pokoju i ogldam szereg

przedmiotów, zapeniajcych go, doznaj wrae
rzeczywistych. Wraenia te zmieniaj si w ka-
dej chwili w zalenoci od zmiany mego pooe-
nia, od ruchów oka i t. d. Gdy opuszczam pokój,

wraenia te przestaj dla mnie istnie. Mam je-

dnak to przewiadczenie, e skoro wróc do po-

koju, zobacz te same przedmioty, a powtarza-

jc te same ruchy, otrzymam cae szeregi tych

samych wrae.
Takie wyrónienie owych grup moliwych wra-e staje si przyczyn, e pojcia substancyi,

przyczynowoci, czynnoci i t, d. wiemy z temi

moliwociami zamiast z wraeniami rzeczywiste-

mi; a chocia wraenia te stanowi ich podstaw
przychodzimy do tego, e je uwaamy za przypad-

kowe, moliwoci za owe za rzeczywisto.
Dalsz cech wyróniajc owe moliwoci wra-e jest ta, e gdy wraenia rzeczywiste nale

tylko do nas, moliwoci owe s wspólne wszyst-

kim ludziom. W ten sposób dowiadczenie o usta-

wicznej moliwoci wrae prowadzi nas do wnio-

sku, e co istnieje na zewntrz nas. Wiara wic
w istnienie przedmiotów zewntrznych nie jest

niczem innem, jak wiar w stae moliwoci wra-

e, nabyt drog skojarze a obc wiadomoci
pierwotnej.

W podobny sposób wywodzi Mili pojcie jani,
czyli ducha osobowego. Ja jest tylko sum na-

stpujcych po sobie stanów psychicznych. Prze-



— 117 —
wiadczenie o trwaoci tej jani redukuje si do

wiary w ustawiczn mono odczuwa, których

nie mam, lecz które mog, powsta w pewnych
warunkach. Przyznaje wprawdzie Mili, e teorya

ta napotyka na pewn trudno: jeli ja jest

szeregiem stanów wiadomoci, to powinnimy mu
przyzna t osobliwo, e szereg ten ma wia-
domo siebie samego, swego poprzedniego prze-

biegu i swego stawania si§. „Stoimy tu wobec
dylematu: albo przyznania, e ja czem odmien-

nym od szeregu rzeczywistych lub moliwych sta-

nów wiadomoci, lub przyjcia paradoksu, e sze-

reg stanów wiadomoci moe mie wiadomo
o sobie, jako o szeregu".

Fenomenalizm Milla ciera si wic tu z t, sa-m trudnoci, z jak spotka si materyalizm

(ob. Rozdz. XII), próbujc wysnu wiadomo
z ruchu materyi: w obu wypadkach próba rozo-
enia wiadomoci na skadniki, bd psychiczne,

bd fizyczne, prowadzi z koniecznoci do wy-
magania nowej wiadomoci, któraby te skadni-

ki obejmowaa lub transformowaa.
5. W pogldach swoich etycznych Mili, jak to

ju nadmienilimy, obra za punkt wyjcia utyli-

taryzm Benthama. Czyny s dla niego prawe,

gdy zmierzaj ku spotgowaniu szczcia ogólne-

go i w tem wikszym stopniu, im bardziej si do

tego przyczyniaj. Przeciwnie, czyny zmierzajce
w odwrotnym kierunku, s ze. Natura ludzka

jest tak uksztatowana, e pragnie tylko tego, co

prowadzi do szczcia, co jest jego skadnikiem
lub celem ku niemu.

W dwóch wszake punktach Mili wykracza po

za nauk Bentham'a, uzupeniajc j i czynic
konsekwentniejsz. Najprzód uznaje en pewn
gradacy pomidzy rozmaitemi formami roskoszy,
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nie tylko ze wzgldu na ilociow, lecz take
i na jakociow ich stron. S przyjemnoci,

majce wiksz warto od innych. Warto ta

okrela si na podstawie czynnika sokratycznego:

„zgody wszystkich". Jeli z dwóch dóbr ycio-
wych, wszyscy ludzie, którzy znaj z dowiadcze-
nia oba, przyznaj wyszo jednemu, dobro to

ma wiksz warto jakociow. Tak wic zasa-

da demokratyzmu, która ograniczya ju u Ben-
tham'a indywidualizm polityczny, wprowadzajc za-

sad równoci obywatelskiej, u Milla wnika g-
biej w zakres et} ki, stanowicej podstaw prawo-
dawstwa. Kaprysowi indywidualnemu, eudemoniz-
mowi filozofii owiaty, przeciwstawia Mili, jak nie-

gdy Sokrates sofistom, ocen ogóu.
Nastpnie stara si Mili dokadnie uzasadni

i na pewniejszej oprze podstawie przejcie od

szczcia jednostki do szczcia innych. W tym
celu powouje si znowu na psychologi skoja-

rze. Rzeczy, powiada on, które pierwotnie i sa-

me przez si byy obojtne, staj si podanemi
wskutek tego, i posugiwalimy si niemi, jako

rodkiem do osignicia szczcia, wskutek czego

myl o szczciu skojarzya si z niemi. W ten

sposób cnot, która bya tylko narzdziem szcz-
cia, zaczynamy kocha dla niej samej, podobnie
jak skpiec, który zacz gromadzi pienidze ja-

ko rodek do roskoszy, zaczyna w kocu koclia

je dla nich samych, zrzekajc si wszelkiego uy-
cia. Daje wszake Mili take i etyczne uzasad-

nienie denia do szczcia innych, wykazujc, e
uczucia spoeczne s równie naturalne i gbo-
kie, jak egoistyczne. Uczucia te wzrastaj coraz

bardziej pod wpywem wychowania i ycia spoe-
cznego. W tym drugim motywie dostrzegamy za-

sadnicz myl etyki Comte'a.
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6. W Zasadach ekonomii i w innych pis-

mach, potrcajc o zagadnienia podstawowe filo-

zofii spoecznej, przeciwstawia Mili obecny nie-

zdrowy i jednostronny stan komercyalizmu, pod-
kopujcy wielostronno rozwoju natury ludzkiej,

a powodujcy niesprawiedliwo w podziale dóbr
i ubóstwo klas pracujcych, komunizmowi jako

ideaowi przyszoci— i stawia pytanie: czy komu-
nizm ów zdoa usun ze i czy nie stanie si
równie jednostronnym? Z dwóch walczcych
z sob zasad ta wemie gór, która si zgadza
z najszerszym zakresem zdolnoci i rozwoju ludz-

kiego.

„Gdybymy mieli do wyboru, powiada on, po-
midzy komunizmem ze wszystkiemi jego szansa-

mi, a stanem obecnym spoeczestwa ze wszyst-

kiemi cierpieniami i niesprawiedliwociami; gdyby
wasno osobista wymagaa jako nastpstwo nie-

uniknione takiego podziau owoców pracy, jaki dzi
istnieje; t. j. zostajcego prawie w odwrotnym
stosunku do rzeczywistej iloci pracy, wszystkie

zarzuty przeciwko komunizmowi nie zawayyby na
szali dowodów wicej od dba somy".
Sam Mili wszake nie uwaa siy ywotnej

wspóczesnego ustroju za wyczerpan bezwzgld-
nie. Domaga si on tylko wolnoci dla ekspery-

mentów komunistycznych, stopniowego upastwo-
wienia ziemi, reformy prawa spadkowego. Dla
podniesienia za klas pracujcych da przede-
wszystkiem wychowania, które podnoszc wyma-
gania, przyczynia si do podwyszenia stopy y-
ciowej a wic i zarobków oraz stowarzysze ro-

botniczych.

W rozprawie O wolnoci broni Mili zasad pa-
stwa indywidualistycznego z jego bezgraniczn
wolnoci, a rozprawka O poddastwie ko-
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biet ujawnia te same dnoci do emancypacji
wszystkich gromad i klas spoecznych pokrzyw-
dzonych przez ustrój dzisiejszy, jak widzielimy
w zasadach ekonomii.

7. Pogldy na istot religii, zawarte s
w trzech rozprawkach pomiertnych. Pierwsza,

pisana okoo r. 1850 p. t. Przyroda, wynurza
myl, e przyroda wzita w caoci swojej niema
za jedyny lub nawet gówny cel dobra istot yj-
cych. Sami ludzie powinni wic troszczy si
o nie. Czowiek musi ulega prawom przyrody,

ale nie daje si im z koniecznoci prowadzi.
Odkrywajc je i stosujc inteligentnie, moemy
przeciwstawia jedne drugim i kierowa wypadka-
mi zgodnie z nasz wol.

Druga rozprawa, p. t. Korzyci religii, roz-

wija myl, e ze wszystkich rcligij pozytywnych
ta jest najlepsz, która uwaa ludzi cnotliwych

za sprzymierzeców Istoty Najwyszej czyli zasa-

dy Dobra w jej walce ze zem. Zastpi j wszak-

e moe z korzyci idealizacya ycia ziemskiego

i wyrobienie wysokiej idei o tem, czem ono sta
bi moe. Myl o wiecznem istnieniu uwaa Mili

raczej za smutn ni pocieszajc.
Trzecia rozprawa napisana jest znacznie pó-

niej, okoo r. 1870. Uznaje w niej Mili moliwo
wiary w istnienie Istoty dobrej i potnej, lecz

nie wszechmocnej i nienajlepszej. Istnienie zego
i krzywdy na wiecie kae nam przyj, e Bóg
albo nie jest wszechmocny, albo jest zy. Moe
te potrzebuje pomocy naszej dla zwyciztwa Do-
bra. Wyobraenie osoby tak doskonaej moralnie,

jak Chrystus moe by wysoce pomocnem jako

czynnik wychowania etycznego, chocia historycz-

ne istnienie takiej osoby jest nieprawdopodobne.
Za istot religii uwaa Mili skierowanie uczu
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i poda ku idealnej doskonaoci. Religia Ludz-
koci czyni zado wymaganiom tym co najmniej

w tym samym stopniu, jak i religie tradycyjne.

8. Jerzy Lewes (1817—1878) m synnej po-

wieciopisarki, Jerzego Eliot, czynny w rozmai-

tych zakresach literatury, jako filozof wystpuje
pierwotnie w roli popularyzatora pozytywizmu
w dziele p. t. Filozofia Comta(1853). W tym
samym duchu napisana jest jego Historya filo-

zofii w yciorysach ^). W obszernej przed-

mowie stara si on uzasadni, jako jedyn, filozo-

fi przyszoci ma by pozytywizm a caa historya

filozofii ma udowodni niemoliwo osignicia
prawdy metafizycznej. Pomimo tak tendencyjne-

go zaoenia ksika ta naley do bardzo poczyt-

nych i poytecznych podrczników dziki przej-

rzystoci i talentowi wykadu. W póniejszej pracy

p. t. Zagadnienia o yciu i duchu (1874

—

1879 2) stara si uzupeni luk, któr pozostawia

pozytywizm w zakresie zasadniczych zagadnie
metafizycznych. Kozrónia on dziedzin dowiad-
czaln od metempirycznej (pozadowiadczal-
nej). W kadem zagadnieniu, powiada on, zawar-

' te s pewne pierwiastki transcendentalne. Meto-
da pozytywna polega na tem, aby wykluczy me-
tempiryczn cz tak, iby wyróni pierwiastki

poznane pozytywnie od spekulacyjnjch. W ten spo-

sób moliw bdzie metafizyka dowiadczalna.
Poznawalne jest czci rzeczywistoci, a wiat
zjawisk czciowem objawieniem absolutu. Pier-

wiastki aprioryczne poznania s to zorganizowane

^) Pierwszy tom w przekadzie Dygasiskipgo wyszed
po polsku.

^} AV przekadzie J. Potockiego mamy równie tylko

pierwszy tom.
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dowiadczenia minionych pokole, które odziedzi-

czamy narówni z instynktem i które stanowi nie-

odzowny skadnik naszej kultury duchowej. Wra-
enia i ruch w nerwach stanowi, jedn rzecz,

ujt rozmaitymi sposobami. Uywa Lewes nie-

kiedy porównania powierzchni kulistej, która od-

miennie przedstawia si widzowi, znajdujcemu
si na zewntrz, inaczej temu, kto j z wewntrz
oglda. Kadzie nacisk na rol ycia spoecznego
nietylko w uczuciowym, ale w intelektualnym roz-

woju jednostki.

9. Aleksander Bain (1818 — 1906), urodzony
w Szkocyi, przez szereg lat by profesorem
w Aberdeen. W pogldach swoich obj prze-

wanie stanowisko Jana Stuarta Milla *). Naj-

waniejsz prac jego s dwa dziea, dotyczce
psychologii: Zmysy i rozum (pierwsze wyda-
nie 1855, czwarte—1894) oraz Uczucia i wola
(pierwsze wyd. 1859). Rozwija on w nich i do-

prowadza do wykoczenia zasady psychologii ko-

jarze.
Bain kadzie wielki nacisk na donioso wra-e miniowych dla ycia umysowego: one to

daj wiadomo ruchów dowolnych, stanowicych
pierwsze skadniki ycia psychicznego. Ruchy bo-

wiem poprzedzaj wraenia, a pierwotnie nie za-

le od adnych bodców zewntrznych. Pierwsze
ruchy dziecka wynikaj z wyadowania energii na-

gromadzonej w ukadzie nerwowym, a dopiero

przypadkowo osignite dowiadczenie naucza ce-

lowego ich uycia.

^) W polskim przekadzie mamy jego Zasady logiki
dedukcyjnej i indukcyjnej (2 tomy) oraz dzieko

p. t. Umys i ciao iteorya ich wzajemnego
stosunku (1873).
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Trzy czynnoci zasadnicze zawarte s w akcie

wiadomoci: 1) zdolno rozrónienia, 2) dostrze-

enie podobiestw i 3) pami. Zasada wic ko-

jarzenia wyobrae ujawnia si ju w najbardziej

elementarnych zjawiskach psychicznych. Za dwie

zasadnicze odmienne formy skojarze, uwaa Bain

kojarzenie wedug stycznoci (ssiedztwo dwóch
wyobrae co do miejsca lub czasu) oraz wedug
podobiestwa. Prócz tych dwóch elementar-

nych form skojarzenia przyjmuje Bain take zo-
one formy, które nazywa skojarzeniem konstruk-

cyjnem. Skojarzenie to czynne jest w pracy twór-

czej uczonego.

Trzy czynniki skadaj si na wytworzenie wy-

obraenia o wiecie zewntrznym, materyalnym,

w przeciwstawnoci do wewntrznych stanów wia-
domoci: 1) Wyadowanie energii miniowej
w przeciwnoci do biernego odbierania wrae;
2) stae poczenie wrae kocowych z okrelo-

nemi formami energii muskularnej; 3) zgodno
wszystkich ludzi co do rzeczy zewntrznych, i brak

tej zgodnoci dla wewntrznych stanów wiado-
moci. Krótko mówic, wiat zewntrzny przed-

stawia sum sposobnoci rozwinicia naszej ener-

gii. Wiara w istnienie tego wiata spoczywa na

staym zwizku pewnych ruchów z pewnemi wra-

eniami.
Stanowisko to moglibymy nazwa idealiz-

mem kojarzenio w o-mechanicznym, a jest

ono bardzo pokrewne z woluntaryzmem Wundta,
o którym wypadnie nam mówi niezadugo. Psy-

chologia skojarze i psychologia fizyologiczna,

prowadz do wyników zblionych.

10. Herbert Spencer (1820-1903), by rodo-

witym anglikiem. W przeciwnoci do Milla, któ-

ry otrzyma tak wietne i staranne wyksztacenie
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od ojca swego, Spencer jest dzieckiem o spónio-
nym rozwoju i samoukiem. Pierwszych nauk
udziela mu ojciec, nauczyciel szkolny. Oddany
nastpnie do wuja, opar si§ stanowczo jego za-

miarowi wysania go na uniwersytet. Korzystajc
z szybkiego rozwoju budownictwa kolei, wyrobi
si na tecinika w jednem z biur inynieryjnych,

a zapewniwszy sobie byt w ten sposób, powica
czas wolny czytelnictwu i pracom literackim. Pra-

ce te niebawem zwróciy na niego uwag.
Zacign on stosunki z wybitnymi mylicielami

jak Huxley, Lewes i inni. Po szeregu artykuów
w „Economist" ukazuje si obszerniejsza praca,

p. t. Statyka spoeczna (1850), w której -
da Spencer unarodowienia ziemi. Midzy rokiem
1848 a 1858 ogosi szereg aitykulów, stanowi-
cych szkice do póniejszych prac. W r. 1853
ukazay si Zasady psychologii, w r. 1860
wydaje prospekt szeregu dzie, majcych obj
cao Filozofii syntetycznej. Plan ten, na
20 lat rozoony, zosta cile ^^ykonany pomimo
licznych przeszkód finansowych (kade bowiem no-

we dzieo zwikszao deficyt) z opónieniem tylko

o lat kilka. I tak w r. 1862 ukazay si 'Pierw-
sze zasady wiatach 1864—1867 Zasady bio-

logii, w 1876 '^'Zasady socyologii, w 1882
*Instytucye polityczne, w 1885—96 *Insty-
tucye kocielne, w r. 1892—93 *Zasady
etyki.

Prócz wymienionych czci Systematu filo-

zofii syntetycznej wyda Spencer szereg prac

mniejszych i wikszych. Z tych nadmienimy o na-

stpujcych: *Klasyfikacya umiejtnoci
(1864), *Wy chowanie intelektualne, mo-
ralne i fizyczne (1861), Studyowanie so-

cyologii (1873), "^Jednostka wobec pa-
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stwa (1884), Szkice (1858—63, niektóre z nich

ukazay si w polskim przekadzie) i S o cy o lo-

gi a opisowa ^).

Spencer umar w grudniu w r. 1903.

11. Stanowisko, które zaj Spencer, uzyskao
w Anglii nazw agnostycyzmu. Pochodzi ona

std, e Spencer uznaje istnienie Niepoznawalne-

go, czyli Siy, której tylko poszczególne objawy

dostpne s naszemu poznaniu. Na tem uznaniu

opiera on pojednanie religii z wiedz. Kada
z nich bowiem dostrzega i bada tylko jedne stro-

n owego Niepoznawalnego. S to dwaj rycerze,

walczcy o barwy tarczy, której kady widzia

tylko poow.
Filozofia wedug Spencera jest wiedz doskona-

le zjednoczon, czem róni si od nauk specyal-

nych, które s wiedz tylko czciowo zjednoczo-

n. Analiza stanów psychicznych kae nam wyró-
ni dwa szeregi: wraenia silne, czyli ywe (bez-

porednie) i sabe (przypomnienia). Rozrónie-

nie to prowadzi do rozdzielenia przedmiotu od

podmiotu; a dalsza analiza kae przyj, e po za

wraeniami istniej ich przyczyny, odmienne od

nich.

Osignite w ten sposób stanowisko nazywa
Spencer realizmem przeobraonym, a uzmy-
sawia je za pomoc nastpujcego podobiestwa:

Odbicie szeciana w zwierciadle walcowatem two-

rzy obraz, którego czci i stosunki odmienne s
od przedmiotu; jednak kademu punktowi przed-

miotu odpowiada bdzie pewien punkt obrazu.

^) Dziea oznaczone gwiazdk wyszy w przekadach pol-

skich; z tych Klasyfikacja umiejtnoci przez

Nalepiskiego, Data Etyki przez J. Karowicza. W y-

chowanie przez Dygasiskiego. Pozostae za dziea

przez J. Potockiogo.
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a zaleno ich wzajemna moe by dokadnie
obliczona. Taki stosunek istnieje midzy umysem
(powierzchnia zwierciada), rzeczywistoci czyli

Niepoznawalnem (szecian) a naszem poznaniem
(obraz). Realizm naiwny przypuszcza, e obraz

jest jednakowy z przedmiotem; dla idealizmu ist-

nieje tylko zwierciado i obraz; sceptycyzm (Spen-

cer ma tu na myli fenomenalizm Hume'a i Mil-

la) twierdzi, e nietylko nie mamy prawa wnosi
o istnieniu szeciaua, ale nawet zwierciada—wie-

my tylko o obrazie.

atwo dostrzedz w tych mylach wpyw nauki

Kanta o rzeczy w sobie, któr zaczerpn Spen-

cer z drugiej rki: od Mansela i Hamiltona, a któ-

r szczególniej uproci. Jednoczenie odbiega

Spencer w swych Pierwszych zasadach od zasa-

dniczej myli Comta, odrzucajcego wszelk metafi-

zyk. Po za tern jednak atwo dostrzedz w caym
planie Filozofii syntetycznej wpyw Kur-
su filozofii pozytywnej, a pomimo akcento-

wanych przez Spencera rónic, oddzielajcych go

od Comta, jest on bardziej od niego zalenym
ni J. St. Mili. Zaatwiwszy si w ten sposób

z Niepoznawalnem, Spencer przechodzi do form
jego objawienia i ustanawia cztery zasadnicze

prawa przyrody: 1 — niezniszczalno materyi,
2—trwao siy, 3—przeobraalno si i ich ró-

wnowarto i 4 — rytmiczno ruchów.

Cay proces stawania si czyli ewolucyi po-

lega na róniczkowaniu i cakowaniu, a poddany
jest trzem prawom:

1

—

Prawo niestaoci stanu jednorod-
nego, goszce, e wszelki stan jednorodny staje

si pod wpywem si zewntrznych mniej jedno-

rodnym.



— 127 —

2—Prawo pomnoenia skutków, majce
objawia si w tem, e sia, dziaajca na skupie-

nie jednorodne wywouje wicej od jednego skutku.

3—Prawo segregacji, polegajce na tem,

e sia zewntrzna, dziaajc jednakowo na cz-
ci podobne, a nie jednakowo na rónorodne,
zmusza „podobne do czenia si z podobnem"
(ob. Demokryt).

Charakter ogólny ewolucji okrela si tem, i
jest ona przejciem: 1—od mniejszej do wikszej
spójnoci (np. mgawica i ukad soneczny); 2—od
wikszej do mniejszej jednorodnoci (zarodek i or-

ganizm dojrzay); 3—od nieokrelonoci do coraz

wikszej okrelonoci. Proces ewolucji ujmuje
Spencer w nastpujcej formule: „Ewolucja jest

cakowaniem (integracj) materji, któremu towa-

rzjszj rozproszenie ruchu; materja przechodzi

przjtem z jednorodnoci nieokrelonej i niespój-

nej do rónorodnoci okrelonej i spójnej, ruch

za zachowanj ulega analogicznemu przeobrae-
niu".

12. Zastosowanie tjch zasad ogólnjch do te-

orji jcia znajduje miejsce w Biologii. jcie
okrela si tu jako ustawiczne przjstosowanie sto-

sunków wewntrznjch do zewntrznjch. Przed-

miotem biologii jest wic wzajemne oddziajwa-
nie pomidzj organizmem a jego otoczeniem.

Darwinowska zasada ewolucji znajduje tu cako-
wite uznanie. Budowa organizmu jest wjnikiem
nieskoczonego szeregu oddziajwa wzajemnjch
pomidzj nim a otoczeniem. Poniewa warunki
zewntrzne zmieniaj si ustawicznie, bjobj to

sprzecznoci z zasad zachowania sij, gdyby
gatunki nie ulegay zmianie. Przypuszczenie za,
jakoby nabyte cechy nie mogy by dziedziczone

(jak to twierdzi Weissmann, z którym energicz-
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nie polemizowa Spencer) opiera si na niedo-

rzecznem zaoeniu, e organizm zmieniony wy-
twarza potomno, podobn do tej, jak byby
wyda, gdyby nie by uleg zmianie.

Psychologia zajmuje ogniskowe stanowisko w Sy-
stem ac i e Spencera, który poprzedzia chronolo-

gicznie. Rozciga w niej autor zasad ewolucyi

na ycie psychiczne. W pierwotnem wydaniu
skadaa si ona z czterech czci: analizy ogól-

nej i szczegóowej; syntezy ogólnej i szczegóowej.
A chocia w póniejszych wydaniach przybyy no-

we czci i objto dziea urosa do potrójnej

wielkoci, istotn tre jego stanowi wymienione
czci. Analiza ogólna bada cechy poznania
i ustanawia probierz prawdy; wynikiem jej jest

znane ju nam stanowisko realizmu przeobraone-
go. Analiza specyalna usiuje rozoy kady akt

psychiczny na jego skadniki, aby doj w ten

sposób do pierwiastków ycia psychicznego. Syn-

teza ogólna ustanawia zaleno pomidzy orga-

nizmem, a jego otoczeniem i zawiera myli, które

nastpnie przeszy do Zasad biologii. Synte-

za specyalna wysnuwa zoone funkcye psychicz-

ne z odkrytych przez analiz pierwiastków.

Dwie myli zasadnicze snuj si przez obie

syntezy; idea ewolucyjna cigoci zjawisk
duchowych od odruchu do najwyszych obja-

wów wiadomoci, oraz idea zwizku midzy
organizmem a otoczeniem. Psychizm jest

rodkiem przystosowania si „warunków wewntrz-
nych do zewntrznych", które ujawnia si zarów-

no w ucieczce zwierzcia przed wrogiem, jak

i w pomyle Newtona, tworzcego teory wiata.

13. Socyologia. ycie spoeczne uwaa Spen-
cer za byt nadorganiczny; spoeczestwo wszake
porównywa do organizmu. Cztery s cechy po-
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dobiestwa i cztery rónice midzy organizmem
a spoeczestwem.
Podobiestwa polegaj na tem: 1) e spoecze-

stwa narówni z organizmami rosn, z drobnyci
skupie w olbrzymie; 2) e z budowy prostej

przechodz do zoonej; 3) e w miar rozwoju

jednych i drugich wzrasta zaleno wzajemna ich

czci; 4) e ycie caoci niezalene jest od y-
cia poszczególnych czci i trwa duej.

Cztery rónice s nastpujce:

1) Spoeczestwa pozbawione s okrelonej for-

my zewntrznej, waciwej organizmowi;

2) Brak cigoci pomidzy czciami organi-

zmu spoecznego;

3) Zmienno miejsca ostatecznych skadników
spoeczestwa— osobników, gdy przeciwnie w or-

ganizmie komórki s unieruchomione;

4) Czucie rozlane jest w caem ciele spoecz-
nem; spoeczestwo nie posiada specyalnego or-

ganu wiadomoci, któryby odpowiada ukado-
wi nerwowemu zwierzt.

Ta ostatnia rónica prowadzi do doniosego
wniosku: e nie powinnimy nigdy powica po-

mylnoci jednostek dla ogóu, lecz odwrotnie.

Rozwój spoeczestwa przedstawia trzy fazy:

spoeczestwo wojskowe przeobraa si stopniowo

w mieszane, mieszane za w przemysowe. W ty-

pie wojowniczym gównem zajciem jest walka,

pochaniajca czas wszystkich mczyzn. Praca
powierzona jest kobietom i niewolnikom. Konie-
czno skupiania si wytwarza tu despotyzm i cen-

tralizacy. Poddanie si jednostki spoeczestwu
znamionuje ten typ, a posuszestwo jest najwy-
sz cnot. W miar rozwoju przemysu wytwarza
si dno do instytucyi wolnociowych oraz do
zakrelenia granic wadzy. W typie przemyso-

Historya filozofii XIX w. 9
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wym praca staje na pierwszym planie. Poszano-
wanie jednostki i poszanowanie praw innych jest

cech, tego typu. Przemys przeksztaca stopnio-

wo mniemanie, e jednostka istnieje dla spoe-
czestwa na przeciwne: e pastwo istnieje dla

jednostki.

Walka z militaryzmem jest cech wspóczesne-
go spoeczestwa. Dopóki jednak trwa bdzie
najazd Europejczyków na tak zwane ludy nisze,

niedorzecznem jest spodziewa si, aby rzdy sza-

noway prawa swoich obywateli.

W polityce praktycznej Spencer jest zwolenni-

kiem zasady „laissez faire". Wystpi on jaskrawo
przeciwko deniom socyalistycznym w broszurze

zatytuowanej: Nadchodz-ce niewolnictwo.
14. Etyka Spencera czy zasad uytecznoci

z ewolucyonizmem. Postpowanie jest dobre, gdy

sprzyja samozachowaniu; ze — gdy mu jest prze-

ciwne. Dobre postpowanie wszake dy nietyl-

ko do rozszerzenia ycia jednostki, lecz take
i blinich. Sdy etyczne maj swe ródo w do-

wiadczeniu, lecz nie indywidualnem, tylko dzie-

dzicznem — dowiadczeniu rodu: to co dla przod-

ków naszych byo wyrachowaniem, dziedziczymy

po nich jako instynkt moralny.

Pomieszanie poj etycznych wynika z dwóch
przyczyn. Jedn jest sprzeczno sankcyi:
pierwotne sankcye zachowuj swój wpyw, kiedy

nowe, racyonalne je zastpuj; tak wic wola

Boska rywalizuje w naszych pojciach z ide do-

brego. Drug przyczyn jest rónorodno
kodeksów. Odziedziczona po wojennym stanie

spoeczestw wrogo na zewntrz, czy si z na-

kazem mioci w obrbie wasnego spoeczestwa.
Religia mioci ciera si z religi nienawici.
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Moralno dzisiejsza jest sabym pokostem religiimio na pogaskiem spoeczestwie.

truumu. Kada nasza czynno jest w gruncieegoistyczn, lub niewiadomie tak

C •/ ,
"^.^ .^^J '"'^'^^"S Spencera jest obronandywidualnoci przeciw socyalizmo«i. Opieka po-trzebna jest dla maoletnich. Wolno iest Lsad wieku dojrzaego. Jednostka do za a ponosisama nastpstwa swego postpowania.

^

lak wic pierwotne denia uspoeczniaiare po-zytywizmu angielskiego, odziedziczone po^nauceComte a przedzierzgaj sig u ostatnich jego przedstawicieh w indywidualizm jaskrawo prleciwsta-

rocTa^fst^^^znrm^^"^'^'
'^'^^^'^ ^^^'^^ P^i



ROZDZIA XIL

Materyalizm w Niemczech i przyrodoznawstwo

filozoficzne w Anglii.

1. Pozytywizm przez metod swoje i przez

wyczne niemal uwzgldnienia wiedzy przyrodni-

czej, jako skadnika filozofii naukowej, jako jedy-

nej dotd wiedzy pozytywnej, przygotowywa grunt

dla materyalizmu, który jest rozszerzeniem na ca-

y zakres poznania pogldów i sposobów mylenia,
wyrobionych w dziedzinie przyrodoznawstwa. Do
odnowienia materyalizmu w XIX stuleciu przyczy-

ni si w znacznej mierze take postp w zakre-

sie poszczególnych nauk przyrodniczych i rozwój

przemysu, którego technika, wic si z przyro-

doznawstwem, podniosa w niezmiernym stopniu

znaczenia studyów przyrodniczych, zarówno w uni-

wersytetach jak i specyalnie tworzcych si dla

zadouczynienia nowym potrzebom szkoach prze-

mysowych.
W XVIII wieku szczytowym punktem pogldu

materyalistycznego by Systemat przyrody



— 133 —

Holbacha *). Omdziesit lat, które upyny od

ciwili wydania tego dziea, byy wiadkiem po-

wstania caego szeregu no^^yci gazi nauk, przy-

niosy tak wiele niespodziewanycli odkry, takie

bogactwo faktów, e zdawaoby si materyalizm

XIX wieku spoczby móg na cakiem nowyci
podstawaci. Jednake ogólny zarys systematu,

jego myli zasadnicze, jego duch nie róni si
istotnie nietylko od Systematu przyrody
Holbacha, lecz nawet od Szkicu Demokryta. Na-

tomiast uderza nas w_ materyalizmie ostatniej do-

by bogactwo i wykoczenie szczegóów przynaj-

mniej w tych zakresach, które nale do fizyki

i kosmologii, a wic do przyrodoznawstwa \Naci-

wego. Zyskuje na tem ogromnie sia przekony-

wajca tego pogldu na wiat.

Natomiast w zakresie objawów duchowych,

w dziedzinach spoecznej, etycznej, estetycznej ma-

teryalizm zostaje jak i dawniej niezadawalniajcym.

atwo zrozumiemy rónic przed chv^il zazna-

czan, jeli przypomnimy sobie, e materyalizm

jest tylko rozszerzeniem na cao poznania po-

gldu przyrodniczego: pogld ten tem lepiej oka-

zuje si odpowiadajcym potrzebom, im bliej

stosuje si do tego zakresu, dla którego zosta

stworzony. Im bardziej za oddalamy si od

dziedziny przyrody ku objawom, dla których ani

metoda, ani pojcia zasadnicze przyrodoznawstwa
nie s miarodajnemi, tem bardziej ujawnia si
niedostateczno tego pogldu i nie wspómier-
no Jego z przedmiotem.

2. W formie czystej i jaskrawej materyalizm

wystpi w XIX stuleciu w Niemczech. Przyjcie

^) Ob. t IV obecnego wydawnictwa, Historya filo-

zofii do koca XVIII w., str. 148.
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Jego tu byo przygotowane z jednej strony przez

zupeny upadek zaufania ogóu do systematów
idealistycznych wytworzonych na pocztku stule-

cia, z drugiej przez zgryliw, krytyk, której pod-
daa lewica Heglowska pojcia religijne i domnie-
mane pojednanie filozofii z teologi, zapropono-
wane przez Hegla.

Rzecznikami materyalizmu s tu przewanie nie

filozofowie, lecz przyrodnicy i lekarze. Karol

Vogt (1817— 18i35), synny zoolog, republikanin

z r. 1848, fckazany zaocznie na mier za udzia
w tym ruchu, znajdujcy przytuek w Genewie,
gdzie do mierci mia katedr zoologii, w Obra-
zach z ycia zwierzcego (1852) rzuca kil-

ka twierdze skierowanych przeciwko niemiertel-
noci indywidualnej oraz istnieniu odrbnej sub-

stancyi duchowej.

Dcio to pochop Rudolfowi Wagnerowi, jednemu
z najplytszych um}sów ówczesnych, do wystpie-
nia na posiedzeniu towarzystwa przyrodniczego
w Getyndze w obronie niemiertelnoci duszy i le-

gendy biblijnej o pochodzeniu rasy ludzkiej z jed-

nej pary. Vogt odpowiedzia miadc; krytyk
pod tytuem Wiara wglarzy wobec wie-
dzy^), a w roku 1863 wygosi szereg odczytów
krelcych history czowieka tak, jak j odsa-
niay badania geologiczne i archeologiczne.

3. Ludwik Buchner (1824—1899), lekarz z za-

wodu obdarzony darem popularyzacyi i werw li-

terack, wyda w r. 1855 dzieko p. t. Mat ery a
i sia 2j^ które stao si niebawem prawdziw
ewangeli materyalizmu; nie dla zalet filozoficz-

nych, bo te s bardzo wzgldne, lecz dla przej-

^) Kohlerglauhe und Wisseaschaft. Gissea 1854.
^) Stoff uad Kraft, przekad polski we Lwowie, 1869.
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rzystoci formy i drastycznoci twierdze. Docze-
kao si ono 20 wyda.
Sia i materya stanowi odwiecznie i stanowi

bd zawsze caoksztat zjawisk, które nazywamy
wszechwiatem. Jak ruch wywoany jest przez

machin parow, tak caoksztat pewnych skut-

ków, które nazywamy rozumem, dusz, myl, wy-
tworzony zostaje przez machin zwierzc. Czyn-

no psychiczna jest tylko promieniowaniem ru-

chu, wywoanego przez wraenia zewntrzne. Takie
s myli zasadoicze tego dzieka, które przez

swoje form przystpn, przez pewno, z jak
rzucao paradoksy, byo jakby stworzone na to,

by budzi mode umysy z drzemki dogmatycznej,

wykonywa nad nimi bolesn operacy burzenia

tradycyjnego pogldu na wiat, dla oczyszczenia

gruntu pod nowe zasiewy myli filozoficznej.

4. Jakób Moleschott (1822—1893), urodzony
w Holandyi, by przez jaki czas docentem w Hei-

delbergu, skd wydalony za ateizm, zosta profe-

sorem w Ziirichu, a nastpnie w Turynie i Rzy-
mie. Fizyolog z zawodu, odpowiedzia on w r.

1852 na gone w owym czasie Listy chemicz-
ne Liebiga, ksik p. t. Krenie ycia,
w której zwalcza stanowczo witalizm gonego
chemika, odrzuca przedzia midzy przyrod nie-

organiczn a organiczn, podnosi natomiast jed-

no przyrody i cigo zjawisk. Zaleno my-
li od materyalnych warunków odywiania mózgu
zaakcentowana tu w sposób drastyczny:

„Nie ma myli bez fosforul" Górnik wydobywa
go z ziemi w postaci fosforanu wapnia; rolnik

uywa go jako nawóz do zboa, które odywia
ciao i mózg myliciela. Stosuje si to do wszyst-

kich materyaów. ycie wie si z matery,
myl z yciem; z myl — wola uczynienia ycia
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lepszem i szczliwszem. Jeli wic dostarczymy
mózgowi najlepszych materyaów poywczych, myl
Dasza dosignie najwyszego rozwoju i zagadnie-

nie spoeczne zostanie rozwizane. Czowiek jest

sum swoicli rodziców i przodków, miejsca i cza-

su, powietrza i klimatu, wiata i dwiku, poy-
wienia i odzienia; jest wytworem orodka, w któ-

rym yje. Wiedza przyrodnicza jest Prometeu-
szem naszych czasów, a Chemia najwysz z nauk.

Piszc sprawozdanie z tej ksiki, Feuerbach
nada jeszcze drastyczniejsz form myli autora:

„Czowiek jest tem, co je". (Der Mensch ist,

was er isst).

5. Pisarze dotd wymienieni ograniczali si do

rzucania drastycznych twierdze, bdcych wyni-

kiem bada przyrodniczych i opartego na nich

pogldu na wiat. aden z nich nie próbowa
wytworzy systematycznego i wypracowanego
w szegóach pogldu materyalistycznego, któryby

chocia w sabej mierze zblia si do stopnia

wykoczenia Systematu przyrody Holbacha.

Zadania tego podj si Henryk Czolbe (1819 —
187:3), lekarz z zawodu, gdaszczanin, prawdopo-
dobnie kaszubskiego pochodzenia. W r. 1855 uka-

za si jego Nowy wykad sensualizmu *).

Za punkt wyjcia suy mu zaoenie etyczne po-

krewne z wyej przytoczon formu rozkanika
Feuerbachowskiego: zadawalniaj si wiatem da-

nym.
„Wynikajce z niezadowolnienia si bytem

ziemskim tak zwane potrzeby moralne z ca
susznoci monaby nazwa niemoralnemi, po-

wiada Czolbe. Nie dowodzi mianowicie pokory,

ale buty i prónoci ch poprawiania wiata do-

*j Neue Derstellung desSensualismus, 1855.
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stpnego poznaniu, wynalezieniem jakiego nad-

zmysowego, oraz ch uczynienia czowieka isto-

t, wysz nad natur przez dodanie mu czci
nadzmysowej". Postp wiedzy polega na usuwa-
niu z niej nadzmysowoci. Usunicie to stanowi

zasad regulacyjn, pogldu Czolbego.

Gówne myli dziea tego, które zreszt mody-
fikowa lub rozwija w póniejszych ^), s nast-
pujce: wiat w obecnym stanie swoim jest wie-

czny; wiecznymi s pierwiastki chemiczne i prze-

strze, ciaa niebieskie i ziemia, postacie krysta-

liczne i ksztaty organizmu; fale wiata i dwi-
ku s ju same przez si wiecce i dwiczne,
a dostaj si mechanicznie do mózgu przez po-

rednictwo nerwów. W póniejszych pismach
przyjmuje istnienie rozcigej zajmujcej prze-

strze duszy wszechwiatowej. Za cel wiata
uwaa bezwzgldne szczcie wszystkich istot czu-

jcych. Atom jest czci przestrzeni zapenio-
n twardoci i innemi wasnociami, podobnie
jak wraenie jest czci przestrzeni zapenion
wiadomoci oraz pewn jakoci zmysow.
Atomy s rozdzielne, wiadomo za cignie si
w przestrzeni tak, i kademu atomowi przypada
czstka wiadomoci odpowiadajca zajtej prze-

ze przestrzeni. Wraenia kondensuj si przez

wzajemne przyciganie si i staj si wiadome
siebie.

6. Now pobudk i odmienny charakter nada-

y materyalizmowi XIX w. dwie wane zdobycze
w dziedzinie przyrodoznawstwa: badania fizyka

angielskiego Joule'a nad mechanicznym równo-

^) A mianowicie Ogranicach. i pocztku pozna-
nia ludzkiego, 1865; Zasady rozcigociowej
teoryi poznania, 1875.
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wanikiem ciepa, oraz dzieo Karola Darwina
O pocliodzeniu gatunków. Pierwsze stay
si podstaw idei jednoci si fizycznycli, opiera-

jcej si na zasadzie zaciowania energii;
drugie przyczynio si do rozpowszecinienia we
wszystkich dziedzinaci przyrodoznawstwa idei
e wolucyi.
Siy fizyczne dotd przypisywane po czci oso-

bnym tajemniczym czynnikom, jak cieplik i pyny
elektryczne i magnetyczne, zaczto uwaa jako

rozmaite rodzaje jednej i tej samej energii, która

przeobraa si tylko co do formy, lecz ilociowo
zostaje niezmienn. Pojcie energii, t. j. materyi

obdarzonej ruchem, rugowao wic mniej jasne,

a w kadym razie mniej zmysowe pojcie siy,

z którem jeszcze mia do czynienia Buchner
w pierwszem wydaniu swojej rozprawki. Materya-

lizm wic redukowa si do tych dwóch czynni-

ków, którymi posugiwa si Demokryt: atomów
i ich ruchów ^).

Zasadnicz myl teoryi ewolucyjnej Darwina
jest podniesienie walki o byt oraz doboru
przyrodniczego do roli gównych czynników

powodujcych doskonalenie organizmów przy wspó-
udziale zmiennoci organizmu pod wpywem wa-

runków zewntrznych, oraz dziedzicznego przeka-

zywania nabytych zmian. Idea walki o byt zapo-

yczona zostaa przez Darwina od Malthus'a, któ-

ry na pocztku XIX st. dowodzi, e kade po-

lepszenie warunków spoecznych pocignoby za

sob nadmierny przyrost ludnoci, a co za tem
idzie gód i ndz powszechn; e tylko ubóstwo,

choroby i wojny, utrzymujce wzrost ludnoci
w pewnych granicach przyczyniaj si do zrówno-

') Ob. Historya filozofii do koca XVIII w., str. 36 i 48.
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waenia tego przyrostu z powolniejszym wzrostem

rodków poywienia. Idea ewolucyi czya wszy-

stkie organizmy w jeden acuch rozwojowy, uwa-

ajc nisze za przodków wyszych i usuwaa
sztuczny przedzia pomidzy czowiekiem, a innemi

zwierztami. Konsekwency jej bowiem naturaln
byo wyprowadzenie czowieka z najbliszych do

niego map czowiekoksztatnych czyli prymatów.

Wniosek ten narzucony by w celu potpienia caej

nauki przez jej przeciwnika, biskupa Wilberforce'a,

a przyjty jako rzucone wezwanie przez Huxley'ego,

który w dzieku p. t. Stanowisko czowieka
w przyrodzie i) przedstawi dowody anatomicz-

ne blizkoci budowy czaszki czowieka i pryma-
tów. W dziesi lat po owym synnym sporze sam
Darwin zastosowa podstawy swojej teoryi do

czowieka w dziele O pochodzeniu czowie-
ka (1871).

7. Gorliwym popularyzatorem ewolucyonizmu
w Niemczech sta si Ernest Haeckel. Stara si
on przy tern rozwin jego zasady i poczy
z materyalizmem atomistycznym w pogld na

wiat, który nazwa monizmem naukowym.
Sam on nada pogldom swoim wyraz w troi-

stej formule:

1) Ogólna teorya ewolucyi, czyli twier-

dzenie, e w caej przyrodzie istnieje wielka spra-

wa rozwoju, jedyna, ciga i wieczna, oraz e
wszystkiemi zjawiskami przyrody, od ruchów cia

niebieskich do wiadomoci ludzkiej, rzdzi jedno

') Przekad polski przez aryna, AYarszawa, 1874; dla tych,

którzy pragn pozna w ogólnym zarysie zasady darwinizmu,

polecamy inne dzieko Huxley'a: O przyczynach zja-
wisk w organicznej przyrodzie, ^Varsz., 1673.
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prawo przyczynowoci, czyli e wszystkie spro-

wadzaj si do ruchu atomów;

2) Teorya pochodzenia czyli teorya natu-

ralnego powstawania organizmów uczy, e orga-

nizmy zoone pochodz od prostszych, a przod-

kami wszystkich s najprostsze istoty jednoko-

mórkowe czyli m o nery.

3) Teorya doboru twierdzi, e czynnikiem

powodujcym zmienno gatunku, jest dobór ro-

dziców, naturalny w przyrodzie, sztuczny wród
zwierzt i rolin domowych
Niebawem wszake opuszcza Haeckel stanowi-

sko cise materyalizmu mechanicznego, wprowa-
dzajc do pogldów swoich coraz wicej pier-

wiastków hylozoizmu *). Atomy staj 3i dla
orodkami czucia i wiadomoci a caa przyroda

przesiknit yciem. W ostatniem z cytowa-

nych dzie hylozoizm ten przybiera form dosy
rubaszn, a zasady, wedug których tumaczy si
wszechwiat, sprowadzaj si do dwóch „praw" za-

sadniczych: prawa substancyi t. j. zachowa-

nia materyi i energii oraz prawa rozwoju t. j. za-

sady stopniowego powstania wszechwiata przez

ewolucy materyi 2).

8. Dwie wyej wymienione zdobycze naukowe,

które, zdawao si, powinny byy wzmocni stano-

wisko materyalizmu, wzbogacajc go w nowe za-

sady i pozwalajc zastosowa zasady mechanizmu

M Ob. lii stor ya filo z. do koiV a XVIII w., str. 98.

2) Haeckel ur. si^ w r. 1834, obecnie jest profesorem

w Jenie. Z licznych dz'e jego wymieDiray: G e n e r e 1 1 e

Morphologie 1866; Natiirliche Schopfungsge-
schichte 186S (przek. polski p. t. Dzieje utworze-
nia przyrody, Lwów, 1871); Antropogenie 1874. Die
Weltriitzel, 1899 (przekad polski p. t. Zarys filozo-
fii monistycznej, 1905;.
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do zakresów, w których tumaczenie naukowe napo-

tykao dot;d na najwiksze trudnoci, zaznaczajc
cliwil rozkwitu, wytkny jednoczenie rycliy

sciyek tego pogldu na wiat.

W roku 1867 ukazao si podne we wpywy
dzieo F. A. Langego, Historya materyaliz-
mu ^). Obok gbokiego studyum tiistorycznego

uwzgldniajcego zwizek wzajemny pogldu ma-
teryalistycznego, a objawów w dziedzinie ycia
ekonomicznego, moralnego, religijnego i dnoci
spoecznyci lub indywidualistycznycli dzieo to

zawiera gruntown krytyk przyrodniczego pogl-
du na wiat, w której czy autor doskona zna-

jomo poszczególnych teoryi naukowych, z umie-

jtnem zastosowaniem zasad krytyki kantowskiej.

Dzieo to zaczo wywiera wpyw z pocztku
na uczonych specyalistów, póniej za na szersze

koa wyksztaconego ogóu. Niedostateczno ma-
teryalizmu zaczto wytyka coraz czciej, a je-

dnym z gonych wystpie w tym zakresie by
odczyt Dubois Raymonda O granicach pozna-
nia przyrody 2). Wytyka w nim gony fizyo-

log dwie granice, po za które nie moe wykro-
czy wiedza przyrodnicza. Jedn z nich jest po-

jcie atomu i siy jako punkt wyjcia konstrukcyi

materyalistycznej; drug pierwszy brzask wiado-
moci, stanowicej nierozwizaln zagadk ze sta-

nowiska materyalistycznego pogldu na wiat.
9. Gdy w ten sposób krytycznie obalone zo-

stay podstawy filozoficzne, na których spoczywa
materyalizm, jednoczenie wród przyrodników,
z których werbuj si prawie wycznie propaga-
torowie tego pogldu na wiat, budzi si wiado-

^) Przekad polski 2 tomy, 1883.
*) Przekad polski przez Massoniusa, 1898.
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mo niedostatecznoci cisych zasad materyaliz-

mu mechanicznego, do wytumaczenia caego bo-

gactwa i ycia wewntrznego wiata. Braki te

usiuj wi§c zapeni po czci zwrotem ku hylo-

zoizmowi, jak to ju widzielimy u Haeckla, po
czci wprowadzeniem zasad tumaczenia niezgod-

nych ze cis metod naukow, a sprzecznych

z czystemi- pojciami mechanicznemi materyalizmu
staroytnego. Jest to doba wewntrznego rozka-
du materyalistycznego pogldu na wiat.
Do objawów charakterystycznych tej doby nale-

: rozprawa G. Bungego, prof. fizyologii w Ba-
zylei, p. t. Witalizm i mechanizm, w której

stara si przywróci dawny antropomorfizm bio-

logiczny, tak pomylnie wyrugowany przez mate-

ryalizm; Reinkego (prof. botaniki) wiat jako
czyn, r. 1899, popierajcy te same niemal myli,
a wprowadzajcy zasad celowoci, na równi

z przyczynowoci w tumaczeniu zjawisk przyrody.

Inn metamorfoz pogldu materyalistycznego

szerzy W. Ostwald, prof. chemii w Lipsku, autor

dzieka Naukowe przezwycienie mate-
ryalizmu (1895). Chce on pojcie materyi za-

stpi energi, a wszystkie zjawiska wiata tu-
maczy, jako objawy energii, zapominajc, e
w samem pojciu tern tkwi ukryta myl o mate-

ryi: energia bowiem dla przyrodnika jest tylko

matery w ruchu. Ostwald próbowa zastosowa
swój pogld do caoksztultu zjawisk, rozwijajc go

w szeregu wykadów, które wyda nastpnie p. t.

Wykady o filozofii przyrody (1902). In-

spiratorami pogldów Ostwalda s fizycy, Kirchhof,

Hertz i Mach, którzy starali si wysnu teory
wiedzy z zaoe pozytywistycznych.

10. Anglia, jak widzielimy, bya ojczyzn tych

pomysów, które wzbogaciy materyalizm XIX w.
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w nowe czynniki w porównaniu z dawniejszemi

formami tego pogldu na wiat. Jakkolwiek sze-

roko stosowali uczeni angielscy nowe zdobycze
przyrodnicze, do ogólnego na v^iat pogldu, po-

mysy ich nie przybieray nigdy postaci tak je-

dnostronnej, jak u pisarzy niemieckich wymienio-
nych w obecnym rozdziale.

Do wybitnych przyrodników, którzy rzucali za-

rysy ogólnego na wiat pogldu, naley Henryk
Huxley (1825— 1895) znany nam ju jako wymowny
obroca darwinizmu. Wprowadzi on ju w r. 1869
wyraz agnostycyzm, dla oznaczenia pogldu swe-

go zblionego do ignorabimus (nie bdziemy
wiedzieli) Dubois Raymonda. Uczony angielski

stawia zasad niepoznawalnoci wiata, na miejscu

dogmatyzmu naukowego materyalistów niemieckich.

Materyalizm jest jedyn podn hypotez nauko-
w; skoro jednak przekracza granice waciwe,
i z hypotezy naukowej chce sta si prawd filo-

zoficzn; skoro nie widzi nic w wiecie prócz ma-
teryi, siy i praw z koniecznoci dziaajcych,
zapomina, e materya i sia s to tylko nazwy
dla pewnych stanów wiadomoci, „prawo" za
jest prawidem, które stale sprawdzao si w do-

wiadczeniu i dlatego przypuszczamy, e w dal-

szym cigu sprawdza si bdzie. Bezzasadnem
jest podstawienie wyrazu „musi" zamiast „bdzie".
Znamy fakt a i prawa, ale konieczno nie jest

niczem innem, jak tylko cieniem rzuconym przez

rozum.

W wykadzie p. t. Ewolucya i etyka (1893)
rozwija on myl, e chocia czowiek w spoe-
czestwie ulega prawom kosmicznym, praktyka
cnoty wymaga jednak postpowania wrcz prze-

ciwnego temu, które zabezpiecza powodzenie
w procesach kosmicznych, t. j. bezwzgldnej walce
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o byt. Postp moralny nie polega na nalado-
waniu procesów kosmicznych, lecz na ich zwal-

czaniu.

11. Gony fizyk i znakomity popularyzator
w tej gazi Jan Tyndal (1820—1893) w Mowie
belfastskiej (1874), wygasza myl, e w spra-

wie ewolucyjnej objawia si pewna sia zasadnicza,

zupenie niedostpna umysowi ludzkiemu. Po-
winnimy przypuci, zgodnie z hypotez ewolu-
cyjn, e rozum, uczucie i wola, narówni z ich

przedmiotowymi objawami, znajdoway si nie-

gdy w stanie potencyalnym w mgawicy sonecz-
nej. Jeli za wynik ten jest poprawny, powin-
nimy zasadniczo przeksztaci nasze pojcie
o materyi. To, które wyrobi Demokryt lub

które znajdujemy w naszych podrcznikach fizyki

i chemii, nie moe wystarczy do wytumaczenia
zjawisk yciowych. Skoro za usuniemy kraco-
w, przeciwstawno midzy matery a duchem,
poszukiwanie zawizków ycia w materyi, nie b-
dzie stao w sprzecznoci z adnym interesem
moralnym.

12.
'

Wilhelm Clifford (1845—1879), znakomity
matematyk, stara si pogodzi nauk o rzeczach
w sobie z hypotez ewolucyjn. Przyjmuje on
istnienie materyi umysowej (Mind-stuf) jako
pierwiastka umysowoci, niejako duchowej rzeczy

w sobie. Poczenie tych pierwiastków wytwa-
rza wiadomo. wiat materyalny jest niedo-

skonaym obrazem rzeczywistoci utworzonej z ma-
teryi psychicznej w umyle ludzkim. Pogldowi
temu w nowszych czasach nadano nazw pau-
psychizmu (wszechduchowoci).

G. J Romanes <1848— 1894) biolog i darwini-

sta, rozwija teory Clifforda, nadajc jej pante-
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istyczny charakter '). Poniewa wszelkiemu ru-

chowi suy psychizm, mamy wic prawo przy-

puci, e caoksztatowi ruchu wszechwiata od-

powiada wiadomo — o tyle wysza od ludzkiej,

o ile wszechwiat jest bardziej skomplikowanym
od czowieka. Owego ducha wszechwiatowego
nie naley wszake pojmowa, jako osobowoci.
Osobowo bowiem jest ograniczeniem, po nad
które wznosi si wiadomo wszechwiatowa. Fi-

lozofia kosmosu jest filozofi nadosobowoci.
E. B. Tylor badacz historyi cywilizacyi pier-

wotnej, rzuci wiele wiata na pierwotne fazy my-
lenia, wykazujc, e animizm, t. j. przypisywanie

duszy wszystkim przedmiotom, jest cech, mylenia
pierwotnego wspóln wszystkim ludom, a z mytu,

jako pierwotnej formy tumaczenia obrazowego
zjawisk wiata, wyprowadzajc zarówno pogldy
filozoficzne, jak i spirytualizm systematów reli-

gijnych.

Inni badacze w zakresie cywilizacyi pierwot-

nej, jak Jan Lubbock i Mac. Lennan przyczynili

si do wywietlenia pocztków religii i rodziny;

Henryk Maine (1822—1888), znany jest z grun-

townych swoich prac, nad wasnoci i prawem
pierwotnem, tudzie nad rozwojem instytucyi pa-
stwowych.

Zdobyte w tych rozmaitych dziedzinach, pogl-
dy spajaj si w cao naukowego pogldu na
wiat, odmiennego wprawdzie od zbyt popiesz-
nych szkiców materyalistów niemieckich, lecz na-

pitnowanych wogóle naturalizmem zalenym od
metody i przedmiotu bada.

*) w rozprawie p. t. The World as an Eject w «Con-
temporary Review», 1886. Por. take Thoughts on Re-
ligi on, 18&6.

Historya filozofii XIX w. 10



ROZDZIA XIIL

Socyalizm na podstawie materyalistycznej,

próby szerszego jego uzasadnienia i reakcya

indywidualistyczna.

1. Jak z filozofi, pozytywn, jako odamem saint-

simonizmu, wie si socyalizm francuski zabar-

wiony idealizmem, tak z materyalizmem niemiec-

kim drugiej poowy stulecia czy si socyalizm,

spoczywajcy na materyalistycznem pojmowaniu
dziejów, a zabarwiony mocno kosmopolityzmem.

Nauka ta nawizuje ni trdycyi z hegelianiz-

mem, a bezporednio zalen jest od radykalnej

lewicy tej szkoy, a mianowicie od Feuerbaclia. Obie

cechy przywizane do tej doktryny socyalistycz-

nej niemieckiej, która zostaa zamieniona na

sztywny dogmat przez party socyalistyczn wal-

czc w tym kraju, wynikaj z doprowadzenia do

kracowycli nastpstw, pod wpywem materyaliz-

mu metafizycznego, zaoe Feuerbacha, wykra-

czajcych ju po za pozytywizm.

2. Podstaw kosmopolityczn tej nowej formy

socyalizmu wypracowa Arnold Rug (1802 -1880),
przyjaciel Marxa, który wywar na niego znaczny

wpyw. By on docentem w Halli od r. 1832;
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w r. 1838 zaoy tu pismo p. t. Halliscie
Jahrbiicher, które przodowao myli demokra-
tycznej ówczesnyci Niemiec. Przeladowanie cen-

zury pruskiej zmusio niebawem Rugego do prze-

niesienia wydawnictwa do Saksonii, gdzie wycho-
dzio p. t. Deutsche Jahrbiicher. Lecz i tu wcib-
stwo rzdu pruskiego zatruo mu istnienie. Wcze-
niej jeszcze zmuszony do opuszczenia docentury

Rug przenosi si do Francyi, a nastpnie do

Londynu, gdzie nalea do zaoycieli Komite-

tu Demokratycznego Midzynarodowego, majce-
go zjednoczy usiowania stronnictw postpowych
wszystkich krajów.

Rug chce rozwin i uzupeni krucyat, roz-

poczt przez Feuerbacha przeciwko wszelkim
formom religii, a kieruje wysiki swoje przeciwko

temu, co nazywa religi ziemsk, t. j. przeciwko

patryotyzmowi. Biorc pochop z MarsyHan-
ki pokojowej Lamartina, a zwaszcza z wierszy:

L'egoisme et la halne ont seuls une patrle,

La fraternite n'en a pas ^)

odtwarza Rug myli wygoszone niegdy w Kon-
wencyi francuskiej przez jego wspórodaka, Ana-
charsisa Clootz'a. Ojczyzna jest zudzeniem, któ-

re zwalcza trzeba; jest abstrakcy, mio za
wymaga czego konkretnego. Nie widzi te on
mioci ojczyzny ani wród arystokracyi ani wród
inteligencyi; odwracaj si od niej robotnicy,

a przywizanie chopa do ziemi jest raczej le-
pym instynktem: chopi s poganami nowoytne-
go wiata.

Patryotyzm jest jedn z form religii i jako ta-

ki musi by potpiony, religia bowiem jest ni-

^) Tylko egoizm i nienawi maj ojczyzn, braterstwo jej

nie ma.
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szym stanem ludzkoci. Ludzie nie powinni si
powica ani dla religii niebieskiej, ani dla re-

ligii ziemskiej, gdy ofiara i powicenie sprzecz-

ne s z wolnoci. onierz jest i kapanem
i zwierzciem ofiarnem tej religii ziemskiej. Gdy
zudzenie upadnie, zwierz zostanie ocalone, a kap-

an wróci do godnoci ludzkiej. Na miejsce pa-

tryotyzmu chce postawi Rug szersze uczucie

iumanizmu.
Jak widzimy Rug nie umia oddzieli choro-

bliwych wybujaoci, jak nacyonalizm, egoizm na-

rodowy, szowinizm, od zdrowego uczucia mioci
ojczyzny, które nie ciera si bynajmniej z hu
manizmem, lecz stanowi jeden z jego skadników,
jak cz jest skadnikiem caoci, jak przywiza-
nie do rodziny, gminy, miasta ojczystego nie sta-

je w rozterce z patryotyzmem. Pojcie to kosmo-
polityzmu z niemieck jednostronnoci \^ytworzo

ne, stao si skadnikiem socyalizmu materyali-

stycznego.

3. Twórc socyalizmu niemieckiego jest Karol

Marx (1827 — 1883), równie nalecy do lewicy

hegeliaskiej, lecz ulegajcy obok tego gbo
ko sigajcym wpywom socyalizmu francuskiego

(zwaszcza Saint-Simon'a i Proudhon'a) oraz kla-

sycznej ekonomii angielskiej. Te trzy skadniki
bardzo jasno uwydatniaj si w filozofii spoecz-
nej i w historyozofii Marxa. Hegel da mu for-

mu rozwoju ze sprzecznoci; od Saint-Simon^a

zapoyczy Marx myl o roli klas spoecznych
w rozwoju dziejowym; z ekonomii angielskiej za-

czerpn teory wartoci i wartoci dodatkowej.

Po ukoczeniu studyów w Bonn i w Berlinie

Marx mia zamiar habilitowa si w Niemczech,
lecz przeladowanie i wydalanie profesorów post-
powych przekonao go o niemoliwoci wolnego
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nauczania w tym kraju. Oddaje si wic dzien-

nikarstwu, a zmuszony niebawem opuci Niemcy,

redaguje razem z Rugem pismo niemieckie w Pa-

ryu. By on pierwotnie przeciwnikiem socyaliz-

mu, nalec do deinokracyi liberalnej; lecz blisze

zetknicie si z literatur socyalistyczn w Pary-

u zmienio zasadniczo jego pogldy. Gdy na -
danie rzdu pruskiego Marx zosta wydalony z Pa-

rya, przeniós si do Bruxelli a nastpnie do Lon-

dynu, gdzie przystpuje do tajnej Ligi Komu-
nistycznej i wydaje Manifest Komunistycz-
ny (1847). Po wybuchu rewolucyi 1848 r. wraca

do Kolonii, lecz niebawem, z powrotem reakcyi,

zmuszony jest uciec do Londynu. Tu zapoznaje

si gruntownie z ekonomistami angielskimi i wy-

daje: Zur Kritik der politiscien Ekono-
mie (1859).

W r. 1863, gdy wybucho powstanie polskie,

Marx zachca demokratów niemieckich do jego

popierania, a gdy w nastpnym roku zwoany zo-

sta zjazd midzynarodowy robotników w Londy-

nie, aby wywrze na rzdy presy dla poparcia

sprawy polskiej, zjazd ten zainicyowa Zwizek
Robotniczy Midzynarodowy. Marx zosta wybra-

ny do jego rady gównej i uoy dla niego

ustaw. Ju w Manifecie Komunistycz-
nym wypowiedzia by wysokie uznanie dla hase,

pod któremi odbyo si powstanie krakowskie

1846 r.; z powodu za ostatniego powstania pi-

sa: „Walczy pod tak chorgwi, znaczy bra
udzia w ogólnej walce o wyzwolenie klas pracu-

jcych".
W r. 1867 ukaza si pierwszy tom Kapi^ta-

u, gównego dziea Marxa; dwa pozostae tomy
wydane zostay znacznie póniej przez Engelsa

z pozostaych po Marxie papierów (1885 i 1894).
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4. Widzielimy w systemacie Hegla pierwiast-

ki rewolucyjne obok konserwatywnych. Cech kon-

serwatywn jego historyozofii byo uznanie ko-

niecznoci i rozumnoci wszystkiego, co istnieje;

charakter rewolucyjny wystpuje w heraklisow-

skiej idei zmiennoci wszelkiego bytu; ewolucyi

form niszych w wysze. Marx zapoycza myl
rewolucyjn, od mistrza swego, a modyfikuje j
pod wpywem Feuerbacha, który tak jaskrawo

sformuowa wynik ksiki Moleschotta: „czowiek
jest tem, co je". wiadomo i myl s produk-

tami mózgu; mózg wytworem spoytego pokar-

mu; czowiek wytworem orodka, w którym yje.

Wszelka „ideologia" jest wytworem warunków
ekonomicznych. One to s podstaw, wszystkie

inne zjawiska spoeczne s ich wytworem. Jak
umysowo indywidualna tumaczy si przez ma-
teryalizm metafizyczny, jako wytwór materyi, tak

skomplikowane i wielorakie stosunki, czce lu-

dzi w spoeczestwo, jak polityka i prawo, wszyst-

kie wytwory zbiorowego ducha: religia, filozofia,

wiedza i sztuka — maj by wedug Marxa wyni-

kiem materyalnych warunków bytu, proces za
dziejowy jest objawem walki klas.

Dynamizm zjawisk spoecznych tak si przed-

stawia wedug teoryi Marxa: pewien stan techni-

ki przemysowej, t. j. doskonao narzdzi pro-

dukcyi wytwarza formy tej produkcyi: rcznej lub

maszynowej, indywidualnej lub zrzeszonej. Formy
produkcyi wytwarzaj porzdek stosunków majt-
kowych, czyli formy wasnoci, które staj si pod-
staw pewnego ustroju politycznego, a zarazem
wytworów umysowych, czyli form wiadomoci:
religii, sztuki i filozofii. „Nie wiadomo czowie-
ka okrela jego byt, lecz odwrotnie jego byt spo-

eczny okrela jego wiadomo". — „Myn rczny
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stwarza spoeczestwa feodalne; myn parowy —
kapitalistyczno-przemysowe".

Marx, jak widzimy postawi na gowie socyo-

logi Comta: szereg umysowy by zasadniczym

dla twórcy pozytywizmu; dla Marxa jest pochod-

nym, a przy tem ostatniem ogniwem wród acu-
cha zjawisk pochodnych. Monaby jednak zapy-

ta na czem opiera si ów szereg podstawowy
Marxa: stan techniki przemysowej? Czy nie jest

on wynikiem postpu wiedzy, a wic stanu umy-
sowego?
Pomimo tak jaskrawo wystpujcej jednostron-

noci teoryi socyologicnej Marxa (jedynej do nie-

go nalecej czci caej doktryny) formuka ta

zostaa przyjta jako dogmat bezwzgldny przez

stronnictwo socyalistyczne niemieckie i uwaana
jest do dzi przez jego przywódców za nieodcz-
n cz socyalizmu. Socyalizm ten materyali-

styczny pisarze niemieccy przeciwstawiaj czsto
wszelkim innym pod nazw „naukowego", pozosta-

e za doktryny socyalistyczne nazywaj utopijne-

mi. Gdybymy istotnie chcieli przeprowadzi tak
granic i oddzieli marzenia o przyszym ustroju

spoeczestwa od historyozoficznego uzasadnienia

jego koniecznoci i jego form, powinnibymy uwa-a Saint-Simona za twórc socyalizmu nauko-
wego. Po za historyozoficznem uzasadnieniem
istnieje wszake jeszcze uzasadnienie prawno-
polityczne, a w takim razie naukowe uzasadnie-

nie postulatów socyalizmu wspóczesnego znaj-

dziemy u Mably'ego, a przez niego signiemy do
Rousseau*a.

5. Doktryna Marxa znalaza odgos i po za

granicami Niemiec, powoujc do ycia z jednej

strony kontynuatorów, usiujcych przeprowadzi

j w szczegóach i nagi do niej dzieje, z dru-
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giej—krytyków, dcych do odrzucenia jaskraw-

szych niekonsekwencyi lub niezgodnoci z prawd,
historyczn, zawartych w nauce Marxa. Do pierw-

szych nale: woski ekonomista Loria (La cos-
tituzione economica odierna) a z pola-

ków: Edward Abramowski Le materialisme
historiue et le principe du pheno-
mene social. Z rozmaitych stanowisk rozwijali

lub krytykowali socyologiczne teorye Marxa: La
Briola (Essaisurla conception materia-
list de rhistoire); Kariejew (Dawne i no-

we studya o materyalizmie ekonomicz-
nym); Croce (Essai d'interpr tation et de
critiue de quelques concepts du Mar-
xisme 1898);Mas8aryk (DieKrise innerhalb
des i\Jarxismus, 1898).

W duchu reformatorskim, a mianowicie zwraca-

jc si ku kantyzmowi, jako podstawie filozoficznej

i z deniem ku przywróceniu wykluczonego przez

Marxa momentu etycznego wystpuj: F. Staudin-

ger (Das Sittengesetz 1887; Ethik und
Po li tik, 1899); Edward Bernstein (Die Yo-
raus se t z un gen des Sozialismus, 1899;

Wie ist Wissenschaftlicher Sozialis-
mus moglich? 1901). Karol Vorlander (Kant
und der Socialismus, 1900; Die neukau-
tische Bewegung im Sozialismus, 1902).

Gbiej w istot zagadnienia spoecznego wnika
F. Tonnies w swojem doniosem dziele Gem ein-

schaft und Gesellschaft, (Ob. niej). U nas

samodzielnie przetwarzali teory Marxa Edward
Abramowski w wymienionem wyej dziele i sym-
patyczny, wiele obiecujcy, lecz niestety przed-

wczenie zmary Kazimierz Krauz. Prace jego

wyszy w pomiertnym tomie pod tytuem:
Materyalizm ekonomiczny (1908). Obaj
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wychodz daleko po za tradycy mistrza. Gbie^
wnikn usiuj w istot zagadnie spoecznych
przez wprowadzenie momentu prawnego i wszech-

stronniejsze ujcie ycia spoecznego Antoni Men-
ger (1854— 1905, by profesorem w Wiedniu) i Ru-

dolf Stammler (ur. 1856 obecnie profesor prawa
w Halli). Pierwszy wykazuje, e denia wspó-
czesnego socyalizmu mog by ujte w formu
prawn (a wic wcielone w ycie pastwowe) ja-

ko „prawo do cakowitego zarobku'', którego po-

mys znajduje ju u K. Hall'a (ob. R. X). Drugi
w dziele (W irt schaf t und Recht nach der
materialistischen Geschichtsauffas-
sung. Eine socialphilosophischeUnter-
suchung, Leipzig 1896, nowe wyd. 1905), przez

krytyk ekonomizmu Marxa, doprowadzony zosta-

je do pojcia „filozofii spoecznej", jako synte-

zy nauk prawnych i ekonomicznych, z których

pierwsze badaj form, drugie tre ycia spo-

ecznego. Samo spoeczestwo okrela jako „y-
cie zbiorowe ludzi uregulowane przez zewntrznie
obowizujce normy". ^ Wszystkie ruchy i zmiany
spoeczne powinno by rozwaane wedug jedno-
litej metody, jako momenta jedynego procesu spo-

ecznego. Lecz obok wyjanienia przyczynowego
równie uzasadnionem jest stanowisko oceny te-

leologicznej, poszukujce celów i rodków. Po-
szczególne denia spoeczne s wynikiem danych
warunków, lecz ulegaj kierownictwu w zaleno-
ci od celów i de ludzkich, których najwy-
szym miernikiem moe by tylko myl formalna,
t. j. stanowisko celu ostatecznego. Za cel taki

uwaa Stammler spoeczno wolnych ludzi, w któ-
rej kady bdzie uwaa za swoje przedmiotowo
uzasadnione cele innych.

W drugiem dziele p. t. Die Lehre von dem
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richtigen Rechte, 1902, uzupenia te pogl-
dy. Prawo i etyka maj ten sam przedmiot, lecz

rozmaite zadania. Chocia prawo musi opiera
si na etyce, etyka za dla urzeczywistnienia swe-

go wymaga prawa waciwego (dass richtige Recit),

musz jednak w badaniu by rozdzielone. Pozy-
tywne prawo stanowi tre, prawo waciwe— for-

m. Prawo jednak istnieje w tym celu, aby spo-

wodowa odpowiednie postpowanie tych, którzy

mu podlegaj. Potrzeba wic ustali systematycz-

n prawidowo celów, wypywajc z jednoci
stanów wiadomoci. W duchu metody formalnej

Kanta sdzi Stammler, e owa jedno zasadni-

czych pierwiastków prawa, odpowiadajca jedno-

ci celów nie moe polega, ani na wolnoci, ani

na równoci, ani na uytecznoci lub dobrobycie,

ani te na doskonaoci; jest ni formalna myl
samej jednoci, znajdujca swój wyraz w wyej
wymienionym ideale.

6. Drugim, kracowo przeciwnym odamem le-

wicy hegeliaskiej jest indywidualizm Maxa Stir-

nera. Jest to pseudonim, pod którym Kasper
Schmidt (1806—1856) wyda dzieo swoje p. t*

Der Einzige und sein Eigenthum (1845).

Prócz tego napisa on jeszcze History re-

akcy i (1852).

Podobnie jak i Rug podaje siebie Max Stir-

ner za kontynuatora Feuerbacha w dziele znosze-

nia wszelkich form religii. Rug niweczy pa-

tryotyzm i kult ojczyzny w imi ludzkoci; Max
Stirner kasuje ludzko w imi jednostki.

Wystpuje on z energicznym protestem przeciw

rozmaitym obowizkom wkadanym na czowieka.
Wszystko ma by moj spraw: interes prawdy,
dobra, ojczyzny, ludzkoci, Boga, wolnoci, czo-
wieczestwa; tylko mój wasny interes niema by
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nigdy moj spraw. Zamiast suy egoistom,

wol sam nim zosta. Nie czowiek wogóle (jak

uczy Feuerbach), ale Ja sam jestem dla siebie

najwysz istot. Bóg, idea, ogó, ludzko wszyst-

ko to jest jeszcze religi, a wic zabobonem. Nietyl-

ko tamten wiat po za nami, ale i tamten wiat
w nas samych musi by zniesiony. Nie wolno
jest najwyszym celem, lecz samo. Na miejsce

pastwa i prawa stan ma „zwizek egoistów",

w którym kady bdzie czyni, co zechce. Sto-

sunek mój ze wiatem polega na tem, i posugu-

j si nim jako narzdziem rozkoszy.

Max Stirner usiuje uzasadni historyozoficznie

swoje stanowisko, przeprowadzajc równoleg
midzy dobami rozwoju czowieka a ludzkoci.
W dziecistwie czowiek jest realist, zostaj-
cym pod wycznem panowaniem zmysów; w wie-

ku modzieczym staje si idealist: rzdz
nim pojcia ogólne, dla nich yje, im si powi-
ca; w wieku dojrzaym zostaje egoist: panuje
nad rzeczami i mylami wedug upodobania i in-

teresu swego. Ludzko przebya swój wiek dzie-

cicy w dobie realizmu helleskiego, równie jak
wiek modzieczy, zostajc pod panowaniem idei

i religii wszelkiego rodzaju. Wiek dojrzaoci,
w który wkracza obecnie, jest dob egoizmu.

Stanowisko Maxa Stirnera nazwa mona soli-

psyzmem etycznym; prowadzi ono, jak widzimy, do
zupenego nihilizmu.
Myli wypowiedziane w tej formie przed rewo-

lucy 1848 r., która jaskrawo uwydatnia przeciw-
stawno obozów: indywidualistycznego i socyalis-

tyczuego, jako myli przewodnich klas uprzywilio-

wanych z jednej strony, a ludu z drugiej, stay
si po upywie kilku lat dziesitków ulubionym
tematem apostoów przywileju. W dowcipnej, cz-
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sto zrcznie zamaskowanej formie rozwija je Re-

nan w swoich Dialogach filozoficznych
(1876) oraz w Dramatach filozoficznych;
brutalno egoizmu ludzi uprzywiliuwanych ago-
dzi on pomysem „zadowolenia przez dostarcze-

nie innym'* (juissance parprocuration),
majce by udziaem klas pokrzywdzonych, któ-

rych prac utrzymuj si nieliczni „kapani",

t. j. ludzie subtelni zdolni do odczucia roskoszy

ycia, wiedzy i sztuki. Jeliby wszake klasy po-

krzywdzone nie czuy si zadowolonemi ov^ po-

ciech powicania si dla „kapanów", to „tyrani

pozytywici", t.j. klas^ uprzywiliov^ane znajd w wie-

dzy swojej rodki utrzymania ich w karnoci za

pomoc machin piekielnych zdolnych w razie po-

trzeby rozsadzi ca planet.
Mylom zaczerpnitym od Maxa Stirnera i Re-

nana nadaje form aforyzmów drastycznie a cz-
sto brutalnie ujawniajc to, co osonite byo we-

lonem u znakomitego stylisty franruskiepjo, wiel-

ce dzi modny (wród nie filozofów) Fryderyk
Nitzsche, v\ okresie wzrastajcego obdu zamyka-
jcy w szeretiu aforyzmów myli Renana, Stirne-

ra lub scfistów staroytnych, nie mniej jak na-

wpó wiadome popdy instynktowe. Filozofi

zreszt wiadomie okrela jako „diet osobist".
Podnosi do godnoci wyszej etyki osobliwoci
kultury pruskiej: cze dla rangi, despotyzm mi-

litarny brutalne panowanie mczyzny nad kobie-

t (na sposób wschodni), przesdy rasowe (anty-

semityzm), obok kosmopolitycznej cechy kultury

wspóczesnej — pctsoytnictwa klas uprzy wilio wa-
nych, czyli „butnych", które s dla niego istota-

mi wyszemi „nad-ludmi". Panowanie jednostki
nad jednostk jest dla niego zasad wyszej mo-
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ralnoci (rzymskiej); wspóczucie i denie do rów-
noci—„moralnoci trzody" (ydowsk).
W innym rodzaju indywidualistami s anarchi-

ci: J. H. Mackay i B. Tucker w Bostonie. S to

anarchici o pewnych ideaach spoecznych (pierw-

szy z nich wyszuka i przypomnia wiatu zasu-
enie zapomnianego Maxa Stirnera). Nie znaj
oni pojednania midzy wolnoci a obowizkiem,
egoizmem a altruizmem, indywidualizmem a so-

cyalizmem. Socyalizm w ich oczach bdzie „ostat-

niem powszechnem gupstwem ludzkoci", sprowa-
dzajc wyzysk silnych przez sabych, co dopro-
wadzi do jego upadku. Harmonia spoeczna osig-
nie si jedynie przez zniesienie wszelkiej wadzy
pastwowej i prawnej. Natomiast wasno zacho-

wuje si, a nawet wszyscy maj zosta wacicie-
lami. Przewrót ten ma by osignity drog po-

wolnego postpu. Ideaom tym hodowa po cz-
ci poeta duski Ibsen.



ROZDZIA XIV.

Pesymizm i optymizm.

1. Spór o warto wiata i ycia cignie si
przez XVII i XVIII stulecie. Teistycznie usposo-

biony wiek XVII widzi w gospodarstwie wszech-

wiata odzwierciedlenie rzdów dobrodusznego mo-
narchy, nie moe wic przyj innego zaoenia
jak optymistyczne. Leibniz w Teodiecei bro-

ni Boga przeciwko oskareniom, wynikajcym z ist-

nienia zego w wiecie. W XVIII stuleciu zmie-

nia si pogld na rzeczy. Voltaire omiesza pyt-

ki optymizm Leibniza, a pesymizm swój wynurza
w wierszu z powodu zburzenia Lizbony przez trz-
sienie ziemi. Lecz jeli filozof blizkiego zwyci-
stwa mieszczastwa skonny by do pesymizmu, to

twórca demokracyi, Rousseau, razem ze wszystki-

mi, którzy wierzyli w przyszo ludu, broni opty-

mizmu, który dla nich opiera si nie na poza-

wiatowych potgach, lecz na wierze w przyszo
ludzkoci.

Ideay rewolucyi francuskiej, upadajc, zachwia-

y t wiar, a w poezyi rozkwitajcej na poczt-
ku XIX w. nuty pesymistyczne cechuj Byrona
i Leopardiego. Inne wszake róda ma pesymizm
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niemiecki. Nie jest on odczarowaniem wielkich

duchów, które odniosy porak w walce o ideay.

Wyrasta przeciwnie z kwietyzmu, z braku ycia po-

litycznego, z usuwania si od de wieku, a na-

wizuje si historycznie do pesymizmu indyjskie-

go. Gównym jego promotorem jest Artur Scho-

penhauer.

2. Artur Schopenhauer (1788—1860), by sy-

nem kupca gdaskiego; matka jego bya utalen-

towan powieciopisark. Przeznaczony by do za-

wodu kupieckiego przez ojca, który, zamiast do

szkoy, wysa go w 15 roku ycia na dusz po-

dró po Europie. Po powrocie z podróy obj
Schopenhauer kierunek interesu, gdy nagle mier
ojca uwolnia go od niemiego zawodu. Przeszed-

szy szybko kurs gimnazyalny, wstpi na uniwer-

sytet w Getyndze, gdzie Ernest Schultze zachci
go do studyowania Platona, Kanta i Ksig wi-
tych indyjskich. Wpywy te odnajdujemy w jego

pogldzie na wiat. Wykady Fichtego, którego

sucha w Berlinie, nie zadowolniy go.

W r. 1813 wyda rozpraw: O poczwórnem
ródle zasady powodu dostatecznego *),

a w latach 1814 — 1819 gówne dzieo swoje:

wiat jako wola i wyobraenie. Wr. 1 820
habilitowa si w Berlinie, lecz tylko na pierw-

szy semestr zdoa zgromadzi troch suchaczy,

chocia do r. 1831 ogasza wykady swoje. W tym
roku cholera panujca w Berlinie, skonia go do

przeniesienia si do Frankfurtu, gdzie zostawa do

mierci. W r. 1836 ukazaa si rozprawa: O woli
w przyrodzie, a w 1839 O podstawach mo-
ralnoci 2) — rozprawa nie nagrodzona na kon-

^) Przekad polski, dg. Grabowskiego, 1904.

2) Przekad polski przez p. Bassakówn^.
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kursie; w r. 1861 — pomiertne Parerga i pa-
ra ip o me na—zbiór drobnych artykuów. Igno-

rowany przez suchaczy i czytelników zacz zys-

kiwa uznanie nie na dugo przed mierci dziki
pismom Frauenstadt'a który z wielkiem uwielbie-

niem popularyzowa jego pogldy; lecz dopiero

ku kocowi stulecia dziea jego nabray najwik-
szego rozgosu, odpowiadajc pesymistycznemu
usposobieniu czasu.

3. Metod filozofii dla Schopenhauera jest in-

tuicya bezporednia. Filozofia jest dla nie-

go wicej ni nauk; jest ujciem caoci i sztuk
ycia, poznaniem istoty wiata. Wszystko jest

jasne i pewne dopóki spoczywamy na intuicyi

bezporedniej; niepewno i bd zaczyna si
w chwili, gdy uciekamy si do rozumowania.

Jednym z pewników intuicyi jest zasada powo-
du dostatecznego, która twierdzi, e wszystkie na-

sze wyobraenia s w zalenoci wzajemnej we-

dug prawida, dajcego si okreli a priori.

W zalenoci od czterech gromad przedmiotów, do

których si stosuje, zasada ta wystpuje w formie

poczwórnej. 1. Jest ona prawem pooenia
i nastpstwa dla czystych form intuicyi (prze-

strze i czas); 2—przyczyno woci dla wia-
ta rzeczy; 3 — motywem dla woli, który zreszt

róni si tylko rodzajowo od przyczynowoci, lecz

nie charakterem koniecznoci; 4 — zasad po-
wodu dostatecznego w logice.

Zaoenia metafizyczne Schopenhauera uj mo-
na w dwóch wyrazach jak to sam on uczyni

w tytule gównego dziea: wiat jest wyobra-
eniem i wol. Skoro tylko czowiek dochodzi

do poznania filozoficznego, niezachwianem staje si
dla niego przewiadczenie, e wiat jest jego wy-

obraeniem. „Posiada wówczas zupen pewno,
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e nie zna ani soca ani ziemi, tylko oko, które

widzi to soce, tylko rk, która dotyka si tej

ziemi". Niema przedmiotu bez podmiotu, lecz

bdem jest filozofów (ma tu na myli Fichtego),

e zatrzymuj si na tem twierdzieniu. Jeli nie-

ma przedmiotu bez podmiotu, to nie moe by
i podmiotu bez przedmiotu. wiat byby zudze-
niem, jak welon indyjskiej bogini Mai, gdyby za

wyobraeniem nie ukrywaa si jaka rzecz w so-

bie. Odsania j intuicya bezporednia: jest ni
wola owa lepa dno ku istnieniu, obdarzona

zasad indywidualizacyi, któr wykrywamy jako

najgbsz istot naszej jaui. Cay wiat zewntrz-
ny, nie wykluczajc i ciaa ludzkiego jest jej

objektywizacy.
W najniszej formie swojej ujawnia si wola

w postaci lepych si (fizycznych i chemicznych),

dziaajcych wedug przyczyn mechanicznych; w ro-

linach i w yciu rolinnem zwierzt odpowiada
ona na pobudki zewntrzne; od chwili za, gdy
jednostka zaczyna wybiera pokarm swój, pozna-

nie staje si koniecznem, a „wiat jako wyobra-
enie" powstaje samorzutnie ze wszystkiemi for-

mami swemi: podmiotem i przedmiotem, czasem,

przestrzeni i przyczynowoci. Wola zapala wte-

dy w mózgu ludzkim pochodni, któr jest myl,
lecz przez to utrac nieomylno sw instynktow.

4. Konsekwentnie rozwija si z tego zaoenia
Estetyka Schopenhauera. U czowieka pospolite-

go inteligencya podlega jeszcze woli, a sdy na-

sze s wyrazem interesu i namitnoci. Lecz
geniusz wyzwala si z tej niewoli: oglda on
rzeczy bezinteresownie i przedmiotowo; zamiast
osobników dostrzega wieczne typy; zapomina o so-

bie, a przez to wznosi si do rozkoszy estetycz-

nej. Caa trzecia ksiga powicona jest subtel-

Historya filozofii XIX w. 11
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nej analizie sztuk piknych. Zadaniem sztuki jest

udzielenie powzitej idei.

Etyka Schopenhauera stanowi tre czwartej

ksigi; jej to zawdziczaj dziea Schopenhauera
popularno swoje, chocia nie stanowi ona naj-

bardziej wartociowej czci jego systematu, ani

te najbardziej oryginalnej. Jak metafizyka jest

zalen od Cabanisa i Maine de Biran, tak w fi-

lozofii praktycznej ulega Schopenhauer wpywom
pesymizmu indyjskiego.

Zadaniem etyki wedug Schopenhauera nie jest

przepisywanie cnoty, lecz wyjanienie postpowa-
nia ludzkiego. Jak estetyka nie zmierza ku temu,

by stworzy artyst, tak te etyka nie bdzie
rozkazujc: bdzie si ona posugiwaa t sam
metod co i filozofia teoretyczna.

„wiat jest zwierc adem, w którem wola po-

znaje siebie sam, w którem widzi siebie z coraz

to zmniejszajc si jasnoci w miar tego jak

od czowieka przechodzi do istot niszych".

Czynnoci ludzkie, które nazywamy niemoralne-

mi, pyn z dwóch róde: z egoizmu, czyli mi-

oci siebie i ze zoci, t. j. z chci szkodzenia

innym. Trzeci pobudk czynów jest lito,
czyli wspóczucie. Ona to stanowi podstaw mo-
ralnoci. Spoczywa ona na utosamieniu si z in-

nemi istotami, na tem, e wola poznaje istotn

tosamo swoje w dwóch odmiennyci istotach,

przez co znosi midzy niemi granic.
Moralno wszake, oparta na wspóczuciu jest

cnot przecitn. Twierdzenie woli stanowi szcz-
cie tumu; moralno wysza, „idea mdrca", jak-

by powiedzieli staroytni — polega na zaprzecze-

niu woli, t. j. chci do ycia.

Metafizyka woli prowadzi w sposób nieuniknio-

ny do pessymizmu. Istotnie, wszelkie pragnienie,
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bdc wynikiem pewnego braku, jest cierpieniem,

dopóki nie zostanie zadouczynionem. Zado-
uczynienie wszake nie daje szczcia: suy ono

tylko za punkt wyjcia dla nowych pragnie.

Z drugiej strony, od chwili, gdy zostaj zaspoko-

jone wszystkie pragnienia, zagraa ludzkoci nowa
klska: znudzenie. ycie ludzkie waha si
midzy znudzeniem a cierpieniem. Znudzenie jest

klsk wiata wykwintnego, jak ndza klsk
ludu. Szczcie jest tylko zaprzeczeniem cierpie,

przeciwnie, cierpienie jest czem pozytywnem i nie-

uniknionem.

Cierpienie wzrasta razem z inteligency, do-

siga wic najwyszego stopnia w czowieku.

W przeciwnoci do Leibniza, Schopenhauer twier-

dzi, e wiat dany, jest najgorszym ze wiatów
moliwych. Gdyby by tylko troch gorszy — nie

mógby ju egzystowa. Optymizm nie jest tyl-

ko gupot,—jest bezbonoci.
Wola rozgldajc si w tern zwierciedle wia-

ta, przy wietle pochodni zapalonej przez rozum,

zapytuje siebie: po co to wszystko? W kontem-
placyi bezinteresownej, t. j. pozbawionej udziau
woli wiat przedstawia wprawd/iie obraz imponu-

jcy. Znajdujemy ulg cierpieniom w roskoszy

estetycznej, s to wszake tylko paliatywy. Kwie-

tywem stanowczym jest zaprzeczenie woli przez

ni sam—zaprzeczenie chci do ycia. rodka-
mi ku temu: czysto, która jest negacy przysz-

ych pokole, dla obecnych za ascetyzm, ubó-

stwo, biczowanie w celu stumienia chci do y-
cia. Potpia natomiast Schopenhauer samobój-

stwo jako namitne stwierdzenie chci do ycia.

„Samobójca pragnby y; niezadowolony tylko

jest z warunków, które mu przypady w udziale.
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Ideaem moralnoci wyszej jest przejcie do Nir-

wany (nico).
5. Motywa rzucone przez Schopenhauera roz-

wija Edward Hartmann w swojej Filozofii Nie-
wiadomoci (I86y). Oficer z zawodu, znie-

wolony do opuszczenia suby przez cierpienie

nerwowe, puszcza si na amatora na pole filozofii.

Chce on pogodzi Schopenhauera z Heglem. Nie
chce on wykluczenia rozumu i chce, eby wola
kierowana bya przez rozum, a jeden i druga po-

czone s w Niewiadomoci. Có to jest owa
Niewiadomo? Jest to nic innego jak „devil-

devir' ludów pierwotnych. Li obraca si ku
socu; przyrodnicy szukaj w mechanizmie czs-
teczkowym jego budowy przyczyny tego zjawiska.

Postpuj bardzo niewaciwie; to, co kieruje li-

ciem, jest Niewiadomo, siedzca w caej przy-

rodzie i kierujca ni celowo. Obecno tej Nie-

wiadomoci usiuje Hartmann dowie za pomo-
c faszywego rachunku, od którego zaczyna si
jego ksik.

Zabobonna ta metafizyka czy si z etyk bar-

dziej zuchwa jeszcze, ni niedorzeczn. wiat
jest zym dlatego, e stworzya go Wola bezro-

zumna oddzielona od Myli. Myl przywraca har-

moni, wytykajc ze i budzc czowieka ze zu-
dze. Czowiek spodziewa si pierwotnie polep-

szenia w przyszem yciu; póniej wierzy w po-

stp ludzkoci. Lecz dowiadczenie wykazuje, e
postp jest ródem coraz wikszych cierpie.

Wysza moralno nie polega na wspóczuciu
z ludzkoci, lecz z „ukrzyowan" Niewiadomo-
ci, ostatniem s(»wem jej jest wyzwolenie Nie-
wiadomoci.
Ludzko dojdzie do tego, i nagromadzi sum

energii, w porównaniu z któr wszystkie powstae
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siy wszechwiata bd znikomo mae. Wzrost

nieszcz, towarzyszcy tej potdze, spowoduje

nareszcie chwil „piknej rozpaczy". Wszyscy lu-

dzie porozumiawszy si dokonaj zgodnie akt wy-

zwolenia, zabijajc si nawzajem i niszczc wszyst

kie zwierzta. Ziemia rozsypie si w proch, so-
ce zaganie, wiat cay przestanie istnie wsku-

tek woli ludzkiej. Takie jest efektowne zako-

czenie melodramatu Niewiadomoci.
Dziwaczna ksika ta miaa nie mniej od dzie-

siciu wyda, skadajc smutne wiadectwo umy-

sowoci wspóczesnej, a zarazem dowód, e nie

warto pomysów, lecz ich zgodno z nastrojem

ogóu decyduje o ich popularnoci.

6. Jeli pesymizm Hartmanna by raczej fan-

faronad, jedn z tych poz, do której podaje dzi

powód filozofia Schopenhauera w yciu i literatu-

rze belatrystycznej, to zupen szczeroci, i kon-

sekwency przekona z czynami odznacza si in-

ny pisarz pesymistyczny Mainlander. Kupiec z za-

wodu, który w yciu swem mia dosy dowiadcze-

nia, aby wynie pesymistyczne na nie zapatry-

wanie, wyda w r. 1876 dzieo, p. t Filozofia,
Odkupienia, o myli zasadniczej pokrewnej

z Hartmanowsk. wiat jest wyrazem umieraj-

cego Boga. Dc do nicoci, Bóg rozproszy si

na jednostki, które walczc z sob osabiaj wza-

jemnie swoje si ywotn, a w ten sposób kada
zostaje doprowadzona do chwili, w której jedyn
jej dnoci jest zamieni si w nico. Obo-

wizkiem naszym jest popiera t dno za po-

moc czystoci i samobójstwa. Stwierdzajc wy-

znanie swej wiary, autor popeni samobójstwo po

wydaniu tej ksiki.
Jeli rzucimy okiem na losy pesymizmu w XIX

stuleciu, dostrzeemy, i by on objawem odcza-
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rowania i buntu u Byrona i Leopardiego; by
objawem kwietyzmu, wynikajcego z braku ycia
politycznego i szerszych ideaów u Schopenhauera;
przybiera tu form znudzenia, otaczajcego wszel-

kie ycie samolubne; by poz oficersk, i fanfa-

ronad u Hartmanna, wic si tu z dnocia-
mi reakcyjnemi (Hartmann jest zawzitym prze-

ciwnikiem demokracyi i socyalizmu, wrogiem po-

laków, których radzi „wytpia" i antysemit);
objawem szczerego zniechcenia yciem penem
obudy i wspózawodnictwa dzisiejszych sfer prze-

mysowo-handlowych u Maindliindera; stanie si
wreszcie kwanym grymasem na zadowolonej fi-

zyognomii apostoów klas uprzywiliowanych Stra-

ussa, Renana i Nitzschego: bo ów przywilej opar-

ty na indywidualizmie peen jest wewntrznej go-

ryczy pomimo pozorów zadowolenia.

7. Przeciwnoci do tego chorobliwego pesy-

mizmu, wyniku poczucia nieprawoci mniej lub

wicej wiadomie towarzyszcego przywilejowi,

a objawiajcego si u jego rzeczników jest po-

gld na wiat Eugeniusza Diihringa (ur. 1833),

który czy realizm metafizyczny z optymizmem
w zakresie praktycznym, a jako idea przyszego
spoeczestwa kreli systemat societarny, zajmu-

jcy stanowisko porednie midzy kracowym so-

cyalizmem, a indywidualizmem ekonomicznym.
Diihring daje jaskrawy dowód tego, e opty-

mistyczne usposobienie nie zaley od powodze
yciowych, lecz od ideaów i wiary w przyszo
ludzkoci. Pozbawiony wczenie wzroku, prze-

bywszy nie mao zmartwie rodzinnych, Diihring

utraci wreszcie w r. 1877 docentur w Berlinie,

któr piastowa od r. 1864 bez adnej nadziei

dotarcia do wygodnego portu „profesury zwyczaj-

nej''. Przyczyn pozbawienia go prawa wyka-
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dów bya miao i bezwzgldno w wypowia-
daniu przekona postpowych oraz ostra, niekiedy

przekraczajca miar§ krytyka kolegów - profe-

sorów.

Ogromna erudycya i rónostronno prac zna-

laza wyraz w szeregu dzie nastpujcych: Na-
ttirliche Dialektik 1865; Der Wert des
Lebens (wyd. 6, 1902); Kritische Geschi-
chte der Philosophie 1869; Kritische
Geschichte der Nationalok on o mie und
des Sozialismus 1871; Kritische Ge-
schichte der allgemeinen Principien
der Mechanik 1873—rozprawa nagrodzona na
konkursie, Kursus der National- okonomie
1873; Kursus der Philosophie 1875; Neue
Grundgesatze zur rationallen Phisik
und Chemie 1878; Sachen, Leben und
Feinde 1872; der Ersatz der Religion
1883; Gesamtkursus der Philosophie
1894—1895.
8. Diihring odrzuca wyniki krytyki Kanta, twierdzc
e czowiek wstanie jest poj ca rzeczywisto.
Prawa myli s jednoczenie prawami bytu, a myl
identyczna jest z tym bytem. Rzeczywisto poj-

mowa naley tak, jak si przedstawia. Czas
i przestrze zarówno jak i przyczynowo s rze-

czywiste. Byt jest jedyny i ograniczony, narówni
z liczb i wszelk wielkoci.
Dawn metafizyk zastpi powinna schematy-

ka wszechwiata, systemat naturalny, odtwa-
rzajcy gówne rysy rzeczywistoci. Rzeczywisto
ta jest jedyna: przyroda i jej czci. Podstaw
bytu nazywa Diihring matery, lecz to pojcie
filozoficzne róni si od materyi fizyków; i zawie-

ra ono wszystkie pierwiastki, z których wywodz
si zjawiska zarówno cielesne, jak i duchowe.
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Przyjmuje Diihring cele w przyrodzie, na-

zywajc tak pewne stae kierunki si przyrodni-

czych, nadajce jej jedno. Najwyszym celem
wszechwiata s istoty wiadome swego bytu

i dziaania. Bez nich wiat byby teatrem bez
widzów. Gdyby wiadomo nie bya celem wia-
ta, byaby ona zbytkiem, gdy wszystko mogoby
tak samo odby si bez jej udziau. Jest ono ce-

lem przyrody jako ródo rozkoszy. Rozkosz jest

z koniecznoci poczona z cierpieniem, gdy jest

wynikiem antagonizmu si, prawa rónic. Bez
rónic nie byoby odczucia. Jednoczenie popdy
su wyszemu celowi: wzbogaceniu wiata wra-

e. Namitnoci s ródem rozkoszy i cierpie-

nia, a poyteczne s w ekonomii przyrody: z zem-
sty powstaj prawa, zazdro wytwarza rodzin,
zawi pobudza do równoci. Rozum moe i po-

winien zwalcza zwyrodniae formy tych namit-
noci.

Diihring zaprzecza wolnoci woli; radzi on ba-

da drog dowiadczaln, jak rozum i pobudki
uczuciowe cz si ku jej wytworzeniu. Odrzuca
on walk o byt, przenoszc lamarkizm nad dar-

winizm. Rozwój jest dzieem kooperacyi.

Etyka Diihringa opiera si na popdach, t. j. in-

stynktach. ródem dobrego s instynkta sympa-
tyczne. Rozwój etyczny polega na równolegym
postpie indywidualizacyii socyalizacyi,
albowiem zupeny rozwój jednostki osiga si do-

piero w wysoko rozwinitem spoeczestwie. Obec-
ne pastwa, wytworzone przez gwat, a spoczy-

wajce na ucisku tamuj ten rozwój. Moliwym
on bdzie jedynie w wolnem spoeczestwie przy-

szoci, które powstanie przez dobrowolne zlanie

si poszczególnych organizacyj, zniesie system za-
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robkowy, uspoeczni stosunki ludzkie i wprowadzi
równo praw.

W przeciwnoci do teoryi Marxa Diihring przy-

pisuje pierwszorzdne znaczenie wpywom poli-

tycznym. One to decyduj o stosunkacli ekono-

micznych. Niewola, wynik wojny, bya najdaw-

niejsz form wyzysku cudzej pracy. Spoecze-
stwa dzisiejsze odziedzicz} y t§ form. W prze-

ciwnoci do dzisiejszego ustroju Diihring stawia

jako idea przyszoci porzdek oparty na spra-
wiedliwej wzajemnoci. Zasada ta i dzi
znajdujca zastosowanie, chocia wyjtkowo —
a mianowicie tam, gdzie staj przeciw sobie rów-

ne siy ekonomiczne, stanie si regu w przy-

szoci, gdy stowarzyszenia robotnicze wytworz
si równoznaczn z kapitaem. System swój na-

zywa Diihring societarnym.



ROZDZIA XV.

Lotze i Fechner.

1. Herman Lotze (1817—1881) ur. si w Bu-
dziszynie, studyowa medycyn w Lipsku i habili-

towa si w tym zakresie w r. 1839; póaiej ha-

bilitowa si z filozofii i wykada jednoczenie na
obu wydziaach. Od roku 1844 zosta profeso-

rem filozofii w Getyndze na miejscu Herbarta, skd
w 1881 przeniós si do Berlina i tego roku
w lipcu umar.

Zanim rozpocz dziaalno filozoficzn spowo
dowa reform pogldów w zakresie patologii i fi-

zyologii, nadajc naukowy kierunek tym gaziom
wiedzy. Gówne prace w tym zakresie s: Allge-
meine Pathologie und Therapie ais me-
chanische Natu r w is senschafte n (1842),
w której usiuje wyrugowa przestarzae pojcia,
w tym czasie panujce w owych dziedzinach, oraz

artyku o „sile yciowej" w Handworterbuch
der Physiologie Wagnera, gdzie wykazywa
niewaciwo tego pojcia. Naley tu równie
i Medicinische P sych olo gie (1852), w któ-

rej wypracowa znan sw teory znaków miej-
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scowych, jako rodek ujcia przestrzeni *). Gów-
nemi dzieami filozoficznemi s: Mikrokosmus
(1854—64); System der Philosophie, cz. I

Logika (1874), cz. II Metafizyka (1879).
Po mierci autora zostay wydane take liczne

streszczenia kursów, dyktowane przez niego su-
chaczom ze wszystkich gazi filozofii (Di et a te).

Prawie wszystkie te dziea s w przekadach fran-

cuskich i angielskich.

2. Nazwany ironicznie przez K. Vogta „wyna-
lazc getyngskiej substancyi duchowej" Lotze
w rzeczywistoci zostaje w filozofii wiernym tym
zasadom, które kazay mu zreformowa patologi
i wygna si yciow z fizyologii. Filozofia jest

dla niego wynikiem denia do uzyskania harmo-
nijnego pogldu w granicach zakrelonych nam
przez byt ziemski, pogldu, któryby uatwi prze-

bycie trudów ycia, a wytkn godne w nim cele

oraz drog ku nim. Prawda bezwzgldna nie mo-
e by jej celem.

Mechanizm bezwzgldny rzdzi nietylko w wie-
cie nieorganicznym, lecz i w organicznym. Lecz
mechanizm ten jest dla Lotzego tylko podrzdnym
czynnikiem w budowie wszechwiata; jest tylko

narzdziem urzeczywistnienia wyszych wartoci;
wykonawc ideau, którym jest najwysze dobro.

Rzeczywisto jest jedna co do istoty swej; nie

jest ni wszake materya, lecz pierwiastek umy-
sowy. Istoty indywidualne s tylko czciowemi
objawieniami caoci, przybierajcej w systemacie
jego osobow posta Boga. Przestrze i czas nie

s ani rzeczami, ani wasnociami rzeczy, ani

objawami, lecz tylko stosunkami. Istniej one tyl-

^) Wykad tej teoryi po polsku znajdzie czytelnik w dziele

Ribota: Psychologia dowiadczalna w Niemczech.
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ko w nas, jako stany, powstajce w kadej rze-

czy przez oddziaywanie jej na inne.

Do zaprzeczenia samodzielnoci oddzielnych by-

tów doprowadza Lotzego rozwaanie zagadnienia

wzajemnego oddziaywania. Do pojcia bytów na-

ley icli wzajemny stosunek. AYzajemne oddziay-

wanie nie moe by uwaane za jakie wizado
zewntrzne; zmiana w jednym z nicli musi by
bezporedni zmian w drugim. Powinnimy wic
przyj jedno co do istoty wszystkici rzeczy,

bo tylko w taki sposób mona wytumaczy, e
stan jednej staje si czynnym powodem do zmia-

ny w innej. Jeli bowiem wszystkie poszczegól-

ne rzeczy a, 6, c i t. d. s tylko czciami jed-

nej nieskoczonej obejmujcej je substancyi, to

kady stan a rzeczy a jest take stanem A owej

nieskoczonej substancyi i powoduje w niej in-

ny stan B, który nam si objawia jako zmiana

rzeczy b.

Oddziaywanie wzajemne polegajce na aktyw-

noci (Wirken, actus) z jednej, biernoci (Leiden,

passio), z drugiej strony, moliwe jest tylko dla

istot czujcych rzeczywicie, a wic s dla siebie

samych. Wszystkie wic rzeczy, które s punk-

tami wyjcia, przecicia lub koców emi stawania

si, podzielaj z duchami t waciwo- bycie dla

siebie (das Fiirsichsein). Innemi sowy; wszyst-

kie byty s duchowe w rozmaitem ustopniowaniu

(monady).
Na wzajemnem oddziaywaniu polega take po-

znanie. Jeli przedmiot A poznawany jest przez

podmiot B^ polega to na tern, e jaka waci-
wo jego a wywouje w B stan 6, który moe
wcale nie by podobnym do a, lecz zmienia si
równolegle ze zmian a.

Metafizyka ma za przedmiot te zwizki, które
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dodajemy do faktów, aby je zrozumie; wszelkie

zrozumienie bowiem polega na sprowadzeniu

wspóistnienia faktów do zwizku wewntrznego,
ujtego w prawa ogólne. Taka metafizyka nie

narzuca si naukom specyalnym, lecz z nich wy-

nika. Nie moe ona spoczywa na psychologii,

która przeciwnie od niej zaley. Za punkt wyj-

cia jej su najogólniejsze fakta obserwacyi,

a wic: mnogo rzeczy trwaych, stosunki zmien-

ne midzy niemi oraz wypadki, wynikajce ze

zmiany tych wzajemnych stosunków.

Czeme s rzeczy? Chemia redukuje je do

pierwiastków. A pierwiastki? Wszystko, co wie-

my o nich, to ich stany, ich wasnoci zjawisko-

we (pynny, stay, kowalny, kruchy i t. d.). Nasze
wic pojcie o istocie rzeczy redukuje
si do myli o regularnoci jej prze-
obrae, ujtych w zamknitem kole.
Taki sposób bytu i dziaania nazywamy rzeczy-

wistoci. Utosamiamy j z prawem, wedug
którego zachowuje si ona; substancyalizujemy

i indywidualizujemy to prawo.

Rozbiór stawania si i dziaania jak widzieli-

my doprowadzi Lotzego do wniosku, e nie moe
by mnogoci rzeczy niezalenych od siebie, oraz

e wszelki byt realny jest duchowy. Mimo jednak
duchowoci powszechnej ciao i dusza nie s iden-

tyczne. Nie mamy prawa wnioskowa o niemier-
telnoci duszy; wszystkie bowiem rzeczy s wy-
tworem Jedynego i musz ulega temu przezna-

czeniu, które im wytknie ów Jedyny. Niemier-
telnem jest tylko to, co staje si staym pier-

wiastkiem porzdku wiata.
Ideje moralne niezalene s od dowiadczenia, jak

i twierdzenia teoretyczne. Sd moralny moe l3y
oparty jedynie na obowizku bezwzgldnym, za-
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wartym w ideale. Obowizek uzasadnia si tem,

e czynno moralna zgadza si z celem wszech-

wiata, wiadomo tej zgody stanowi poczucie

moralue. Celem wszechwiata moe by tylko wy-

tworzenie dobra, jako wartoci bezwzgldnej. Trze-

ci tom Mikrokosmu zawiera oryginaln filozo-

fi dziejów.

Sam Lotze nazywa systemat swój idealiz-
mem-teleologicznym; jak widzielimy, -
czy si on z uniwersalizmem metafizycznym

i z relatywizmem epistemologicznym.

Pogldy Lotzego rozwija Teichmiiller (profesor

w Dorpacie); a z innych pisarzy znanych u nas

z przekadów ich dzie — Falkenberg i Siebeck.

Z pisarzy polskich porednio pod wpywem jego

zostaje Wincenty Lutosawski (ur. 1863 *), ucze
Teichmtillera. wiat dla niego skada si z mo-
nad duchowych, oddziaywajcych na siebie, a z tym
pogldem metafizycznym czy cay szereg postu-

latów etycznych, niekiedy jaskrawych zwaszcza
za indywidualizm w zakresie spoeczno-poli-

tycznym, który uwaa za znami myli narodowej

polskiej.

H?3. Gustaw Teodor Fechner (1801—1887), syn

postpowego na swój czas pastora, rozpocz stu-

dya uniwersyteckie w Lipsku w r. 1817 i do mier-
ci pozosta w tem miecie. Od r. 1834 by pro-

fesorem fizyki, lecz ju po upywie piciu lat zmu-

') Liczne dziea w rozmaitych jzykach. Z tych najwa-
niejsze studya nad Platonem (P 1 a t o's Logik 190 );

O czterech teoralogiach Platona 1894. Z teo-

retycznych—pomniejsze szkice zebrane p. t. Z dziedziny
m y 1 i*^ 1899 oraz Seelenmacht 1899, zawierajce po-

gldy metafizyczne. Po wydaniu tej pracy autor zeszed

z diogi pracy filozoficznej i póniejsze jego ksiki do dzie

naukowych zaliczonemi by nie mog.
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szony zosta opuci katedr wskutek cierpienia

oczu. Ogranicza si wic do wykadów publicz-

nyci z zakresu filozofii i do prac literackicli.

Gówne jego dziea s: Ueber physikaliscie
und philosophische Atomenlehre (1855);

DieElemente der Psy cliophy sik (1860);

Yorschule der Aesthetik (1876). Do poe-

tycko - spekulacyjnego nale: Das Biichlein
vom Leben naci dem Tode 1836 (przek.

polsk.). Nanna oder Seelenleben der
Pflanzen (1848), Zendavesta (1851), Die
drei Motiwe des Glanbens (1863); Die Ta-
gesansicht gegeniiber der Naclitan-
sicht (1879).

Fechner pooy niespoyte zasugi w zakresie

psychologii fizyologicznej przez nadanie specyal-

nemu, dotyku tylko dotyczcemu prawu Webera,
tej formy ogólnej, pod któr wykadane bywa
w podrcznikach jako prawo psychofizyczne
Fechner a.

Twórczo metafizyczn pojmuje Fechner na
wzór twórczoci poetyckiej, co nie przeszkadza
mu jednak nadawa podstawy cile naukowej
swoim spekulacyom, tak i nie bez zasady zali-

czaj go do najcilejszych mylicieli ubiegego
wieku.

Dla Fechnera niema przeciwstawnoci midzy
Bogiem a wiatem, midzy dusz a ciaem.
Wszystko jest oywione; nie mamy adnego powo-
du, aby nie rozciga ycia na nieorganiczn przy-

rod. Wszystkie „dusze" poszczególne stanowi
cz duszy powszechnej, która jest zasad po-
rzdku i przyczynowoci. W yciu pomiertnem
duchy, nie bdc zwizane warunkami przestrzeni,

znajduj si w stosunkach wolniejszych i bli-
szych. Takie s przypuszczenia wiary, które wy^
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kad w „Pogldzie dziennym". Po za t, fanta-

styczn, stron rozwija si cile systemat myli
naukowej. Za punkt wyjcia suy prawo ogól-

ne—postulat poznawalaoci: „gdziekolwiek i kie-

dykolwiek powtarzaj si te same warunki, tam
nastpuj, te same skutki, i odwrotnie".

Filozofia przyrody spoczywa na pojciu atomu
punktowego a nierozcigego, jako ostatecznego

pierwiastka wiata cielesnego. Wiedza moe kon-

struowa rzeczywisto jedynie przy pomocy ato-

mów, a czyni to tem dokadniej, im te pierwiast-

ki s mniejsze. Atomy s tylko orodkami si,

pozbawionymi materyalnoci. Atom jest nisz
granic naszego poznania.

wiat organiczny róni si od nieorganicznego

tem, e w nim ruch zaley od samych si we
wntrznych, gdy w nieorganicznym czynne s ze

wntrzne. Cecha ycia jest ogólniejsz ni ce-

chujca wiat martwy bierno. Stan kosmor-
ganiczny poprzedza stany organiczny i nieorga-

niczny, które si z niego rozwijaj ^).

Przyroda i umys maj si do siebie, jak wy-

puka i wklsa strona kuli: widziana z zewntrz
kula jest wypuk, z wewntrz wkls. Podobnie
i wszechwiat dla wejrzenia wewntrznego jest

duchowym, dla zewntrznego—materyalaym. Zasada
zachowania energii stosuje si do obu stron, lecz

intensywno odczu psychicznych wzrasta powol-

niej, ni sia bodca (prawo psychofizyczne).

Niezmiernie ciekawe konsekwencye wyciga Fech-
ner z wprowadzonego przez siebie pojcia progu
wiadomoci. Jak wiadomo bodziec fizyolo-

*) Teorya wiata organicznego zawarta jest w I d e e n
zur S c h o p f u ngs — u n d E n t w i c k e 1 u n gs - G e

-

schichte der Organismen, 1873.
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giczny zaczyna wywoywa wraenie dopiero po
osigniciu pewnego stopnia napicia (próg wia-
domoci), zaczynajc od którego wzrost wraenia
jest proporcyonalny do logarytmu bodca. Analo-

giczne do tego prawo pro g u 'przyjmuje Fech-
ner i dla wiadomoci wewntrznej: sprawom od-

bywajcym si w organizmie towarzysz wyobra-
enia niewiadome, które 'staj si;'wiadomemi
dopiero wtedy, gdy przy wzrastajcej intensywno-

ci przekrocz wewntrzny próg wiadomoci.
Tumaczy to nam, dla czego pomimo jednoci na-

szej wiadomoci z wiadomoci wszechwiatow:
zaliczamy do naszej istoty indywidualnej te sta-

ny, które wznosz si ponad próg wiadomoci;
przeciwnie duchowo wspólna ze wiatem pla-

netarnym zostaje pod tym progiem: w yciu
wic wiadomem jestemy od wiata tego odcici.

Tylko niewiadoma cz naszej jani obcuje

z nim.

W etyce jest Fechner eudemonist; celem
wszechwiata jest stworzenie najwikszego szcz-
cia dla ogóu ^). W estetyce akcentuje prawa
przyjemnoci, t. j. tego, co nam si podoba, któ-

re jednak naley podporzdkowa obowizkowi.
Jest on tu twórc kierunku zwanego dzi este-
tyk dowiadczaln 2). Prawdziwa religia jest

ta, która jest najbardziej uyteczn.
Fechner uwaa siebie za idealist, o ile wszel-

kie mylenie oparte jest dla niego na wiadomo-
ci wszechwiata; materyalist jest w tern zna-

1) Uber das hociste Gut 1846.

^) W dziele p. t. Yorschule derEsthetik.

Historya filozofii XIX w. 12
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czeniu, e nie dopuszcza myli bez mózgu; duali-

st, o ile pojcia ducha i ciaa uwaa za nieda-

jce si§ sprowadzi jedno do drugiego; przedsta-

wicielem idei tosamoci, gdy przyznaje tosa-

mo jednego i drugiego.



ROZDZIA XVL

Filozofia na podstawach naukowych i kry-

tycznych.

1. Lotze i Fechner opracowywali pogldy swo-

je w duchu krytycyzmu Kanta, lecz nie pod jego

wpywem bezporednim. W drugiej poowie XIX
wieku ujawn'a si denie do oparcia bada filo-

zoficznych bezporednio na podstawach krytyki

Kanta, które jednoczenie same poddaj si kry-

tycznej ocenie a po czci dalszemu rozwojowi.

Ruch ten nazywaj niekiedy u o wo-kanty zmem.
W mniejszym lub wikszym stopniu nale do
niego myliciele, którym powicamy ten rozdzia.

Widzielimy, e punktem zwrotnym rozwo-
ju materyalizmu w XIX stuleciu bya krytyka je-

go, oparta na teoryi poznania Kanta. Wykazujc
jego bezzasadno, powrót do Kanta spowodowa
schykowy zwrot w samym materyalizmie, przy-

wracajc jednoczenie do godnoci waciwej filo-

zofi, zdetronizowan pocztkowo w opinii szer-

szego ogóu przez pozytywizm, a póniej przez
materyalizm i kult dla przyrodoznawstwa.
Wyrazem zastosowania zasad epistemologicznych

Kanta do wyników przyrodoznawstwa bya formu-
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a Du Bois Raymonda: ignoramus et igno-
rab i mus (nie wiemy i nie bdziemy wiedzieli),

a myl ta, jak widzielimy, znalaza oddwik
i w najnowszej fazie pozytywizmu angielskiego ja-

ko Niepoznawalne Spencera. Lecz kryzys, któr
przebya filozofia 'od czasów pozytywizmu i zasu-
ona krytyka, której poddane byy wszelkie teo-

rye metafizyczne, nie liczce si z postpem wie-

dzy, utrwaliy drugi pewnik metodyczny: danie,
aby filozofia opieraa si o fundamenta zdobyte

przez wiedz.
Poczenie tycli dwóch zaoe: niepoznawal-

noci wiata dla wiedzy, a niemoliwoci filozofii

bez wiedzy lub wbrew wiedzy, staje si ródem
dwóch kierunków/^które przybiera pod ich wpy-
wem filozofia wspóczesna. Skoro |^uznalimy za-

sadno wyników epistemologii: niemoliwo po-

znania istoty wszechrzeczy, a nie moemy zasto-

sowa si do wymagania pozytywizmu: zrzecze-

nia si wymaga odpowiedzi na drczce ludz-

ko pytania, jedyn drog, jaka nam pozostaje,

jest zadouczynienie tej^potrzebie na drodze do-

mysów. Zamiast metafizyki wystpuje w ten spo-

sób poezya pojciowa, szczerze uznana za ta-

k. Tak jest myl Fryderyka ' Alberta Langego
urzeczywistniona ju wczeniej przez Fechnera.

Dla tych za, którzy nie chc, zrzec si naukowe-
go charakteru metafizyki, pozostaje druga alter-

natywa: ograniczy jej cel pierwotny; wyrzec si
pretensyi dotarcia do istoty rzeczy, zamkn j
w obrbie hypotez naukowych, uwaanych za do-

datki podmiotowe, do których umys poznajcy
zmuszony jest, aby uczyni rzeczywisto zmyso-
w przedmiotem poj zharmonizowanych. Drog
t obra Wilhelm Wundt.

2. Fryderyk Albert Lange (1828—1875), by
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nauczycielem w Kolonii, póniej w Bonn i Duisbur-

gu. W 1870 zosta profesorem „filozofii indukcyj-

nej" w Zurichu, w r. 1873 przeniós si do Mar-

burga, lecz niezaleno przekona zmusia go

niebawem do zawieszenia wykadów. Wspomina-
limy ju o jego Historyi materyalizmu,
której pierwsze wydanie ukazao si w r. 1866,

a której tre wykracza w znacznej mierze po za

zakres wytknity przez tytu. Prócz tego dziea

wyda on Kwesty robotnicz ^). Po mier-
ci jego wyszy Studya logiczne (1877).

Nacisk, który kad Lange w dziele swojem na

teory poznania Kanta i zastosowanie, które z niej

uczyni do oceny wartoci teoryi i hypotez nau-

kowych, da inicyatyw do powstania caej szkoy
filozoficznej, która za punkt wyjcia sobie obraa
studya nad Kantem, rozwój i krytyczne przekszta-

cenie jego pogldów. Jest to neokantyzm nie-

miecki. Obok tego wszake Lange wysnuwa po-

zytywne wnioski z krytyki wiedzy wspóczesnej
dla filozofii. Wiedza jest wytworem syntetycznej

czynnoci umysu, dzieem naszej organizacyi umy-
sowej, jak i kade poznanie. To, co wyrónia j
od czysto podmiotowych utworów ducha jest obo-

wizkowo dla rodzaju, stanowica o jej „przed-

miolowoci".
Na tej samej czynnoci syntetycznej, co wie-

dza, spoczywa spekulacya filozoficzna, dca do

wprowadzenia jednoci w caym zakresie zjawisko-

wym. Brak tu jednak kierownictwa przymusowe-
go zasad dowiadczalnych, obowizujcej cay ro-

dzaj jednoci organizacyi. Spekulacya filozoficzna

jest wic poezy pojciow osobnika, odbijajc
w sobie charakter jego umysowoci. Spoczywa

^) Oba te dziea mamy w przekadzie polsim.
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ona na dnoci architektonicznej waciwej czo-
wiekowi. Lange oddziela jeszcze dosadniej ni
Kant uzasadnienie etyczne idei od przedmiotowe-
go; w zakresie etyki wszake zblia si wicej do

Szyllera, czc we wspóln dziedzin idee mo-
ralne z religi i poezy. Poezya metafizyczna za-

stpi winna niedostpn nam prawd bezwzgld-
n, bdc zarazem ródem podniosych uczu.
Godno tego wiata idealnego uzasadnia powo-
ujc si na najwiatlejsze umysy, które ceniy
go wyej od poznania. Niebezpieczestwa, które

zagraaj naszej cywilizacyi, wskutek tkwicej
w ustroju spoecznym krzywdy mas, mog by za-

egnane jedynie przez podniesienie uczu ideal-

nych, których udzia niezbdny jest take dla do-

konania przewrotu, wznoszcego ludzko na wy-
szy stopie egzystencyi.

3. Mylicielem wspóczesnym, który stworzy
systemat filozoficzny spoczywajcy z jednej stro-

ny na wiedzy obecnej w caej jej rozcigoci,
z drugiej na wynikach krytycznych filozofii, jest

Wilhelm Wundt. 'Ur. w r. 1832 w Neckarau w Ba-
denie, studyowa medycyn i zacz zawód nau-

czycielski w r. 1857 jako docent, a od r. 1865 jako

profesor fizyologii, pracujc jednoczenie jako asy-

stent Helmholtza. W r. 1874 obj katedr filo-

zofii indukcyjnej w Zurichu, a w r. 1875 — kate-

dr filozofii w Lipsku, gdzie dotd wykada. Za-

oy synn pracowni psychologiczn, która po-

suya za wzór dla wielu innych i wychowaa ca-

y zastp badaczy na tem polu.

Jest on twórc psychologii fizyologicznej, sto-

sujcej metod nauk przyrodniczych do bada
psychologicznych. Z licznych dzie nalecych do

zakresu fizyki, psychologii i fizyologii wymienimy
nastpujce: Wykady o duszy ludzkiej
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i zwierzcej (1863—przekad polski) Grund-
ztige der phy siol ogischen Psychologie
(1-e wydanie 1873—74, 5 te wyd. 1903), Logik
(3-ie wyd. 1908), Ethik (1886), System der
Philosophie (1889), Grundriss der Psy-
chologie (1896), Yolkerpsychologie (1900
i nastpne).

Filozofia stanowi dla Wundta systemat nauk
równolegy do systematu nauk specyalnych. Jak
w tamtym rozrónia on nauki formalne (mate-

matyka) od rzeczowych obejmujcych dwie

gówne gazie: nauki przyrodnicze i humani-
styczne, tak te nauki filozoficzne dziel, si na
1

—

nauki o poznaniu (formalne: logika, teo-

rya poznania i rzeczowa historya nauk); 2. nau-
ki o zasadach: metafizyk, obejmujc filo-

zofi matematyki, przyrodoznawstwa i humanistyki.

Zadaniem metafizyki jest krytyczne zba-
danie dodatków hypotetycznychdo rze-
czywistoci wytworzonych przez nauki
specyalne. Metafizyka wic dla niego nie jest

ani systematem idei racyonalnych, jak dla szkoy
spekulacyjnej, ani poezy pojciow, jak dla Lan-

gego, ani nie jest wykluczona z systematu filozo-

ficznego, jak to czyni pozytywizm, ani si utosa-
mia z wynikami wiedzy cisej, jak to ma miejsce

w materyalizmie. Zadaniem jej jest uzupenienie
i zjednoczenie wiedzy. Teorya poznania prowadzi

do rozrónienia, co jest danem w wiedzy, a co

dodanem; krytyczna analiza tych dodatków stano-

wi przedmiot metafizyki. Za punkt wyjcia po-

su jej hypotezy naukowe, które rozszerzy, uzu-

peni i poczy w systemat pozbawiony sprzecz-

noci.

W teoryi poznania Wundt opiera si o Kanta,

lecz, samodzielnie i krytycznie [przetwarza jego
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nauk *). Za fakt pierwotny, stanowicy punkt
wyjcia analizy suy powinna jedno przedmio-

tu i podmiotu w ujciu bezporedniem. Przedmiot,

który widzimy, nie stanowi czego odrbnego od
jego obrazu wzrokowego. Dopiero analiza wy-
rónia podmiot od przedmiotu. Dzieje si to

w ten sposób: pewne skadniki i ujcia, które nie

mog by ani dowolnie wytworzone, ani zmienione,

wyróniaj si stopniowo od innych, zalecych
od samorzutnego dziaaniaj oddziaywania przez

nas wywieranego; w ten sposób oddzielaj si
skadniki przedmiotowe dowiadczenia czyli wy-

obraenia od podmiotowych, obejmujcych uczu-

cia i wol. Pierwsze stanowi przedmiot, drugie

podmiot. Innemi sowy przedmiot jest wyobrae-
niow czci bezporedniego ujcia, podmiot jego

czci czujc i chcc.
Akt apercepcyi, przez który myl opanowy-

wa wyobraenie, jest aktem woli; myl wic sta-

nowi take cz skadow pierwotnej caoci 2).

Utosamiajc podmiot z uczuciem i wol, przed-

miot za z wyobraeniem, czymy czynne skad-
niki naszej wiadomoci z myl, bierne za z wy-

obraeniami.
Poznanie naiwne zatrzymuje si na tem roz-

rónieniu; wiedza i filozofia, nie zrywajc z nim,

staraj si tylko wprowadzi wiksz konsekwen-
cy do poj zdrowego rozsdku.

*) Stanowisko swoje wzgldem Kanta wywietli AVundt

w rozprawie p. t. Was Kant uns nichtsein soli.

Philosophische Studien, tom 7.

*) Wundt tak okrela apercepcy, stanowic niejako ka-

mie wgielny jego metafizyki: *apercepcya jest ujciem wj--

obraenia przez uwag;» «wejcie wyobraenia w pole wi-

dzenia stanowi percepcy; wejcie jego w punkt jasnego wi-

dzenia jest apercepcy»
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Usuwajc dualizm podmiotu i przedmiotu, usu-

wa Wundt take i rozgraniczenie ujcia od my-
lenia. Dla empiryków myl jest zalen od do-

wiadczenia; opracowywa ona materya dostarczo-

ny przez zmysy, lecz dowiadczenie moliwe jest

bez niej. Wundt zwalcza energicznie owo zu-
dzenie „czystego dowiadczenia". Niema empi-
rycznej treci, któraby nie bya ju w pewnym
stopniu opracowana przez dowiadczenie.
Tak zwane „fakta dowiadczenia" s równie

wytworem myli, tylko niszego rzdu. Niema wic
rozdzielnych wadz duchowych tylko rozmaite fazy

lub stopnie tego samego procesu poznawczego:
1

—

ujcie, w którem przewaa rozrónienie for-

my od treci wraenia; 2—rozsdek, który d-
y do tego, aby wytumaczy rzeczywisto, pod-

cigajc j pod pojcie ogólne, gównie przy po-

mocy przyczynowoci; 3

—

rozum (Yernunft), uzu-

peniajcy poznanie rozsdku przy pomocy idei.

Przedmiotami ujcia s „rzeczy", t. j. zespolenia

wrae, majce niezaleno czasow i przestrze-

niow.
Czynno myli polega na podporzdkowaniu

stosunków realnych, dostrzeganych w ujciu pod
stosunek zalenoci logicznej. W ten sposób po-

wstaje wiedza, która jest polem dziaalnoci roz-

sdku. Rozróniamy w ujciu form od treci.

Form jest przestrze i czas, treci — to, co je

zapenia. Na tem opiera si podzia umiejtno-
ci: matematyka jest nauk o formach; fizyka

—

nauk o treci wiata zewntrznego czyli przed-

miotu; psychologia—nauk o treci podmiotu. Za-

stosowanie prawa powodu dostat. do przestrzeni i cza-

su wytwarza matematyk. Fizyka powstaje przez

to, e przedmiot zuboa si, wzbogacajc podmiot:
jakoci przenosz si do zakresu podmiotu, a in-
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tuicya przeksztaca si na pojcie. Pobudk do

tego przeksztacenia jest dno do usunicia
sprzecznoci.

Psychologia przeciwnie, nie szuka nic po za

faktami intuicyi. Pojcia jej nie su, ku icli

wyrugowaniu, lecz maj na celu ich klasyfikacy.

Tak wic grupujemy szeregi faktów psychicznych

pod pojcia pamici, woli i t. d. Fizyka sprowa-

dza wszystko do poj; psychologia do faktu in-

tuicyi bezporedniej— woli. Ideami przewodniemi
wiedzy s substancya i przyczynowo; psycholo-

gia zachowuje tylko przyczynowo, a przy tem
odmienn od fizycznej

—

przyczynowo psy-
chiczn. Zamiast równowartoci przyczyny i skut-

ku panuje tu zasada wzrostu energii, go-
szca, e kady skutek przewysza swoje przy-

czyn.
Metafizyka stanowi systemat jednolity, godz-

cy fakta przedmiotowe i podmiotowe. Tre jej

stanowi idee rozumu, obejmujce trzy gru-

py: idee kosmologiczne, psychologiczne
i on t ologi czne.

Cztery s ideje kosmologiczne: niesko-
czony czas i nieskoczona przestrze; nieskoczo-
na materya i nieokrelona przyczynowo. Nasze
pojcie o wszechwiecie oscylluje pomidzy ide
nieskoczonoci a ide skoczonoci. Do pierw-

szej skaniamy si pod wpywem pogldu ilocio-

wego, uwzgldniajc tylko formalne uporzdkowa-
nie szczegóów; drug nasuwa nam pogld na
wszechwiat jako na systemat jakociowy. Tak
posta przybiera u Wundta antynomia kosmolo-

giczna Kanta, a oba stanowiska s dla naszego

pisarza równie uprawnione.

Do psychologii naley idea duszy jako jed-

no wszelkich objawów duchowych. Pojcie o du-
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szy, jako substancji, w myl dawnej psychologii,

nie jest hypotez pomocnicz, jak pojcie materyi

w fizyce. Ku wytworzeniu jej posuya nienau-

kowa pobudka: ci§ przeduenia naszego bytu

poza kres naszego ziemskiego istnienia. Waciw
jani nasz jest wola, pierwiastek czynny w wy-

obraaniu, myleniu i aktach zewntrznych. Wy-
nikiem wic analizy psychologicznej nie jest du-

sza substancyonalna, lecz apercepcya czysta,
któr powinnimy wyobraa jako nieustajc
czynno. Jest ona wszake ide rozumu nie za
pojciem rozsdku; nie moe wic suy do do-

wiadczalnego wywodu czynnoci duchowej. Zast-
puje j w psychologii empiryczne pojcie duszy

jako identycznej z ciaem, przyczem rónica uj-
cia bezporedniego lub poredniego kae nam wi-

dzie ten sam przedmiot raz jako duch, to jako

ciao. Tak wic paralelizm psychofizyczny staje

si zasadniczym postulatem psychologii. W zakre-

sie idei ontologicznych Wundt zajmuje sta-

nowisko idealistyczne. wiat jest wol; rzeczy

zewntrzne s takiemi jednostkami woli, jak ta,

któr wykrywa analiza psychologiczna w naszej

jani. To, co wywouje we mnie wyobraenie
przedmiotu, jest oddziaywanie jakiej woli ze-

wntrznej na moje wol.
Etyka jest dla Wundta nauk badajc prawa

ycia moralnego. Zasadniczem prawem, na któ-

rem opiera si rozwój obyczajów i moralnoci
jest prawo heterogenii celów, polegajce na

tem, e oddziaywania czynnoci naszych sigaj
dalej po za pobudki woli, wywoujc nowe pobud-

ki, prowadzce do nowych skutków. „Achilles ci-

gajcy trojaczyków przez zemst osobist mimo-
woli walczy na rzecz swoich; poniewa jednak odnosi

saw i zaszczyty nie wskutek tej pobudki egoi-
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stycznej, lecz wskutek okazanej towarzyszom po-

mocy, wynik ten pierwotnie mimowolny staje si
w dalszym cigu celem". Jedno indywidualnej

wiadomoci daje nam wskazówk, e taka jed-

no istnieje w powszechnoci. Jest to ostatecz-

na podstawa ideau moralnego ludzkoci: jedynym
celem, który pomyle moemy bez sprzecznoci,

jako cel w sobie, jest uniwersalne ycie duchowe
w swoim rozwoju postpowym. Formy uspoecz-
nienia ludzkiego nie powinny by uwaane za

urzdzenia, zmierzajce ku popieraniu dobra jed-

nostek, lecz za rodki osignicia tego ostatecz-

nego celu.

4. Zwrócenie si ku Kantowi dla znalezienia

w krytyce jego naukowej podstawy filozofii wy-

tworzyo oywiony ruch w poszczególnych ga-
ziach filozofii liczcy obecnie kilku przedstawicieli,

których nazywaj w Niemczech neokantystami
w cilej szem znaczeniu. Wyrazem jego jest

przedewszystkiem pogbienie studyów nad Kan-
tem, a dalej opracowanie zasad teoryi poznania

w jego duchu a stosownie do wymaga wspó-
czesnych. Pobudka w tym kierunku wysza naraz

z kilku stron.

Niezalenie od Langego rozpocz egzegetyk
Kanta Herman Cohen (ur. w r. 1842), — profesor

filozofii w Marburgu. Gówne jego dzieo jest

Kants Theorie der Erfahrung (1871).

Jest to nietylko sumienne badanie filologiczne,

majce na celu wyuszczy moliwie dokadnie
myl Krytyki czystego rozumu, ale i próba
posunicia dalej badania nad teory dowiadcze-
nia w duchu zasadniczych myli Kanta. Po-
dobny charakter maj jego dalsze studya nad
krytyk praktycznego rozumu i wadzy sdzenia:

Kants Begrundung der Ethik (1877);
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Kants Begrtindung der Asthetik (1889).

W dziele p. t. System der Philosophie
(1902, cz. I, Logik der reinen Erkenritnis) rozwi-

ja swobodniej wasne pogldy w silnym stopniu

zalene od Kanta.

Pawe Natorp (ur. w r. 1854,—profesor w Mar-
burgu) zajmuje si przewanie history teoryi po-

znania, poszukujc, podobnie jak i Cohen, „czystej

systematyki zasadniczych poj wiedzy na pod-

stawie zasadniczych czynnoci syntezy", a stosuje

take myli Kanta do zagadnie religii i ycia
spoecznego. Waniejsze dziea jego s: For-
schungen zur Geschichte des Eerken-
ntn is pr oblems im Altertum (1884) E i

n-

leitung indie Psychologie nach kriti-
scher Methode (1888); Religion inner-
halb der Grenzen der H umanitat (1894);

Sozialpadagogik. Theorie der Wille n-

serziehung auf der Grundlage der Ge-
meinschaft (1899). Filozofia teoretyczna ma
by tylko „czyst systematyk poj zasadniczych

wiedzy na podstawach zasadniczych wadz synte-

tycznych". Logika narówni z matematyk zmie-

rza ku jednoci wiedzy. Przyrodoznawstwo, któ-

re jest prawidowem poczeniem faktów, powstaje

przez ich podporzdkowanie pod okrelenia kate-

goryjne, jak: liczba, czas, miejsce, wielko, rzecz,

przyczyna i t. d.

Ta sama jedno, jako zasadnicze prawo wia-
domoci, rzdzi w etyce. Prawo moralne Kanta
nie jest niczem wicej, jak tylko jednociowym
porzdkiem celów, pod których kierunkiem pop-
dy i „wola w cilejszem znaczeniu" (t. j. chcenie)

wznosz si do „czystej czyli rozumnej woli".

Z tych trzech czynników (popd, chcenie, rozum)
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wyprowadza Natorp cztery platoskie cnoty *).

Ostatnie z wymienionych dzie powicone jest za-

gadnieniom etycznym i spoecznym zwizanych
z napraw losów ludzkoci. Trzy stopnie rozwoju
spoecznego stanowi wedug niego: wspólno
pracy, zewntrzne regulowanie spoeczne woli

przez technik i prawo; rozumna krytyka prawa
ze stanowiska bezwzgldnej jednoci celów. Odpo-
wiadaj im trzy zasadnicze klasy czynów spoecz- i

nych: dziaalno ekonomiczna, polityczna i peda-
gogiczna, a celem ostatecznym wszystkich — wy-
ksztacenie ludzkoci. Za cel ostateczny rozwoju
spoecznego uwaa Natorp (wlad za Pestalozzim)

wszechstronny rozwój istoty ludzkiej i harmonijne
uksztatowanie jej wadzy. W przeciwnoci do
herbartowskiego denia: czenia wychowania
z wyksztaceniem przeprowadza Natorp w duchu
Kanta podzia dziedzin wiadomoci: rozumu, woli

i uczucia a w duchu Pestalozziego kadzie nacisk

na samodzielno uczcego si. Religia nie po-
siada odrbnego od wiedzy moralnoci i sztuki

uksztatowania, lecz ródo wasne w uczuciu.

Owo uczucie nieskoczonoci nie powinno wszak-
e czy si z adn wiar o rzeczach poza-
wiatowych, ani te z dogmatyk lub z pretensy
do przedmiotowoci naukowej; najczystsz form
religijnoci jest czowieczestwo (Humanitat) a je-

dynem jej „uzasadnieniem" i „odkupieniem" jest

wiara w nieskoczone zadania prawa moralnego 2).

^) Ob. Hist. fil. do koca XVIII w. str. 55.

') Do dawniejszych neokantystów naley take Ot*o Lieb-
mann (ur. w r. 1840,—profesor w Jetiie, autor dziea Zur
Analysis der Wirklichkeit (1 876) oraz Jurgen
Bona Meyer, którego ksika p. t, Philosophische Streit-
f rag en (1870), mamy w przekadzie polskim (p t. Kwe-
st ye filozoficzne, Warszawa 187 d).
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Metod kantowsk w naukach spoecznych sto-

suje take Rudolf Stammler, o którym bya ju
mowa w R. XIII oraz inni tam wymienieni.

Do zasad przyrodoznawstwa stosuj myli i me-

tod Kanta: August Stadler (ur. w r. 1850; Kanfs
Theorie der Materie, 1883) oraz Kurd Las-

switz (ur. w r. 1848; At o mis tik und Kriti-

zismus 1878, Geschichte der Atomistik
1890), po czci take, chocia mniej pomylnie, sto-

suje pojcia krytyczne do przyrodoznawstwa. Fritz

Schultze (Philosophie der Naturwissen-
s eh aft 1881 — 82). Wreszcie doniose dla przy-

rodoznawstwa zagadnienie przyczynowoci znala-

zo sumiennego monografist w duchu kantowskim

w osobie Edmunda Kóniga (Die Entwickelung
des Kausalproblems, 2 tomy, 1890).

Na polu historyi filozofii pracuje przewanie

Wilhelm Windelband (ur. w r. 1848,—profesor w Hei-

delbergu) potrcajcy zreszt i o zasadnicze za-

gadnienia: przedmiotu filozofii, któr okrela jako

nauk o wartociach (Was ist Philosophie?
w zbiorku p. t. Praeludien, 1874) oraz meto-

dy historycznej (Geschichte und Natur wis-

senschaft 1894, Die gegen waerti ge Auf-
gabe der Logik und Erkennt nislehre
in Bezug auf Natur-und Kulturwissen-
s eh aft 1904). Stosunek historyi do przyrodo-

znawstwa okrela si tak: w kadem dowiadcze-
niu historycznem i indywidualnem jest co, co nie

zostaje ujtem w treci praw wszechwiatowych
ani w ich formie; historyk, który ujmuje to, ma
do czynienia z rzeczywistoci waciw, gdy prze-

ciwnie przyrodoznawstwo i psychologia zamykaj
si w abstrakcyach.

5. Do tej samej gromady zaliczy wypada
przyrodoików-mylicieli nawizujcych ni bada
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wasnych do wyników filozoficznych w zakresie

epistemologii.

Helmhoitz (1321—1895), gony fizyk i fizyolog,

bardzo wczenie ju podnosi zgodno wyników
fizyologii zmysów z estetyk transcendentaln
Kanta *) stwierdzajc to szeregiem bada epoko-

wych w tej dziedzinie. Ju w r. 1855 akcento-

wa on donioso zagadnie dotyczcych róde
naszej wiedzy i podstaw, na których spoczywa.

Ominicie tych problematów nie moe uj bez-

karnie dla doby umysowej, która si od nich

usuwa. Przyjmuje on aprioryzm intuicyjny form
ujcia, czasu i przestrzeni, zgodnie z Kantem.
Przyjcie to jednak nie wyklucza bada nad wy-
tworzeniem empirycznych wyobrae przestrzenio-

wych. W tym zakresie przeciwstawia on teoryi

natywistycznej empiryczn, wedug której wy-
obraenia rozcige powstaj pod wpywem ruchu.

Podobnie aprioryczn i to bezwzgldnie jest za-

sada przyczynowoci. Poznanie wiata zewntrz-
nego jest tylko symboliczne a o rzeczach wnios-

kujemy pod przymusem przyczynowoci z na-

szych wrae.
Gony astronom Zóllner (1834—1882), w dziele

swojem: Ueber die Natur der Kometen
1872, podnosi antycypacy przez Kanta, wielu tak

zwanych „wyników" przyrodoznawstwa dzisiejszego.

Spekulacye metageometryczne stosuje w metafizy-

ce swej, uwaajc znany nam wiat rzeczy za obraz

cieniowy wiata idei cztero-wymiarowego.

*) Gówne pisma w tym przedmiocie Ueber das Se-

hen 1856 (mowa na rzecz pomnika Kantowi), Lehre von
den T onem pf ind u ngen 1863, Die Thatsachen der
W ahrnehmung 1879; Yortrage und Reden 1884.

Po polsku mamy par popularnych rozprawek jego: O sto-

sunku nauk przyrodniczych do ogóu wiedzyl874,
Liczenie i mierzenie 1902.
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Bracia Du-Bois-Reymont, z których Emil jako

fizjolog, Pawe, jako matematyk, zajli wybitne
stanowisko w wiedzy cisej stosuj zasady kry-

tyki Kantowskiej do podstaw wiedzy. Pierwszy

w wymienionycli ju rozprawkacli o granicach po-

znania przyrody (str. 141); drugi w pimie pod
tytuem Ueber die Grundlagen der Er-
kentnissin die exactenWissenschaf-
ten, 1890.

Wreszcie utalentowany przedwczenie zmary fi-

zyk Henryk Hertz (1857 — 1894) wypowiada
w dzieach swoich, ile zawdzicza w pomyle do-

wiadcze pobudkom epistemologicznym, a w po-

gldach swoich na istot poznania zblia si do
Kanta, uwaajc zaoenia zawarte w pierwszej

ksidze mechaniki za aprioryczne. Wiedza nasza
skada si z symbolów przedmiotów zewntrz-
nych, które s tak pomylane, e drog wniosko-
wania logicznego prowadz do obrazów bdcych
wynikami koniecznymi (w przyrodzie) przedmio-
tów ujtych w te symbole ^).

W wielu wzgldach wpywowi Kanta ulega tak-

e matematyk angielski Karol Pearson w swoich
Lecturesand Essays (1879); oraz Gram-
mar of science (1892). Potrca take o za-

gadnienia etyczne w Ethic ofFreethought
(1888). Przyjmuje on podmiotowo czasu i prze-

*) Zblion do tego myl rozwija autor tej ksiki w dya-

logu «Prawda i wiedza* (ob. Przyrodoznawstwo i fi-

lozofia 1909), który moe uplastyczni czytelnikowi stano-

wisko dzisiejszej krytyki filozoficznej wobec «prawdy nau-

kowej »

.

Historya filozofii XIX w. 13
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strzeni w duchu kantowskim; w prawach przyro-

dy widzi wytwór myli ludzkiej a oryginalny po-

mys materji, jako wytrysków eteru, czy z wy-

obraeniami metageometryi, z czego wynika, e
materya jest tern, co zamyka nam drog do

czwartego wymiaru.



ROZDZIA XYII.

Filozofia krytyczna i idealizm w Anglii

i we Francyi.

1. Wpyw Kanta nie ograniczy si do krajów

Niemieckich. W Anglii ujawnia si on ju u my-
liciela, który oddziaywa porednio na J. St.

Milla a przez ucznia swego i na Spencera, cho-

cia obaj polemizowali z jego doktryn.
Wilhelm Hamilton (1788 — 1856) po krótkim

zawodzie adwokackim obj w r. 1821 profesur
historyi w Edymburgu a od r. 1836 katedr logi-

ki i metafizyki. Dziea jego: Discussions
1852 oraz pomiertne Lectures on Meta-
physic and Logic 4 tomy 1859— 60.

Za punkt wyjcia suy mu nauka Reida *)

(któr nazywa „prezentacyonizmem" lub „realiz-

mem naturalnym") twierdzcego w przeciwnoci
do wszystkich swoich poprzedników („reprezen-

tacyonizm" czyli „idealizm kosmotetyczny"), e po-

znajemy nie wyobraenia, lecz same rzeczy bez-

porednio. Przyjmujc to zaoenie szkockiej fi-

^) Ob. Hist. filoz. do koca XVIII w. str. 142.
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lozofii (t. j. istnienia rzeczywistego tych samych
rzeczy, które poznajemy przez zmysy), Hamilton

modyfikuje je gboko pod wpywem Kanta. Przyj-

muje on mianowicie wzgldno poznania i „pra-

wo tego, co uwarunkowane" (law of the conditio-

ned); t. j. e przedmiotem poznania pozytywnego

moe by tylko to, co jest warunkowo ograniczo-

nem; wszystko co wykracza po za warunkowo
jest tylko przedmiotem wiary.

Hamilton pooy wielkie zasugi w zakresie lo-

giki przez swoje metod ilociowego oznaczenia

orzeczenia, która staa si pobudk do rozwoju

logiki symbolicznej. Gównymi jej przedstawicie-

lami w Anglii s: Bool, Jevons, Venn, Mac Cali,

Russel.

Henryk Mansel (1820-1871), ucze jego, by
profesorem w Oxford. Robi on wyjtek z niepo-

znawalnoci substancyi rzeczywistych w stosunku

do naszej jani, uwaajc, e j bezporednio po-

znajemy. W tym punkcie wic zblia si napo-

wrót do szkoy szkockiej.

W duchu krytyki Kantowskiej opracowa Wil-

helm Whewell swoje dwa pomnikowe dziea: His-
tory of Inductive Sciences (1837) i Phi-
losophy of the Inductive Sciences,
founded upon their History 1840, bdce
dotd jedyn prób objcia caoksztatu historyi

i filozofii nauk przyrodniczych w jednoci synte-

tycznej. Podnosi on tu rol idei i form pojcio-
wych w badaniach naukowych; czynno umysu
porzdkujcego wprowadzajcego jedno i zwi-
zek do faktów. Indukcya nie jest tylko nagro-

madzeniem faktów, lecz prowadzi do wykrycia

praw, nie istniejcych w adnym z poszczegól-

nych faktów.

2. Kierunek ideowy, który pisarze angielscy
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nazywaj idealizmem Icrytycznym, wystpujcy
w opozycyi do empiryzmu, znalaz energiczne po-

parcie w nauce Kanta, z któr zaznajomi Angli
gruntowny wykad i krytyka jego nauki, pisana przez

Edwarda Cairda ^). W tym samym czasie uka-

zao si dzieo Green'a Introduction te Hu-
m e, które przez zawart w niem krytyk empi-

ryzmu stao si kamieniem wgielnym szkoy.

Tomasz Hill Green (1836-1882), od r. 1860
profesor filozofii moralnej w Oxford, wywodzi nau-

k swoje z rozrónienia kantowskiej jani empi-

rycznej od jani czystej ^).

Za punkt wyjcia Metafizyki poznania
suy pytanie: czy poznanie przyrody moe by
jej czci lub jej wytworem? Czy poznanie przed-

miotu moe by przedmiotem? Odpowied na to

pytanie prowadzi do wniosku, e pojcie „rzeczy-

wistoci" lub „przedmiotowoci" moe mie oce-

n tylko w wiadomoci, wyobraajcej sobie do-

wiadczenia swoje, jako oznaczone przez stosunki,

a obok tego systemat niezmiennych stosunków,

') A. critical account of Kants Philosophy 1877. Gów-
ne jego dzieo The evolution of religion 1893 (2 to-

my). Stara s\q w nim wykaza, e zasada religijna stanowi

niezbdny czynnik wiadomoci zawarty w kadym akcie do-

wiadczenia. Przeciwstawno bowiem podmiotu i przedmio-

tu moliwa jest jedynie przez wiadomo jednoci zawiera-

jcej oba, t. j. czynnika trzeciego wyszego ponad te cz-
ciowe objawy. Jest to wanie wspólne wszystkim religiom

zaoenie. W ten sposób wic kada istota mylca jest za-

razem istot religijn, wywodzi Caird; — poprawniej byoby
rzeo: filozofem w zawizku.

2) Gówne dziea (prócz wyej wymienionego): Prole-
gomena to Ethics 1883; Theory of political obli-

gation 1895. Dziea wyda Nettleship w 3-cli tomach.

(1885—1888), z których dwa pierwsze zawieraj pisma filo-

zoficzne.
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do którego owe przemijajce wyobraenia mog
by w kadej chwili porównane. Wiecznotrwaemi
i niezmiennemi nie s „rzeczy w sobie", jak uczy
Kant (gdy w takim razie mielibymy nie jeden
lecz dwa wiaty bez adnego do siebie stosunku ^);

jest takim jedyny, wszechobejmujcy systemat sto-

sunków. Moliwem to jest jedynie, jeli wiat jest

wytworem zasady czcej, na wzór naszego umy-
su (np. dwie rzeczy, jako po sobie nastpujce)
a wic analogicznej do niego. Wszechwiat jest

wic wyrazem zasady duchowej, wiadomoci po-
wszechnej.

wiadomo powszechna, bdc warunkiem cza-

su, a wic niezalen od stosunków czasowych,
moe by uwaana za „czynnik zobojtniajcy
czas". Ludzie s objawami tej wiadomoci po-

wszechnej, ograniczonymi a dla tego rozwijajcy-
mi si w czasie: rozwój nasz jest history proce-

su, za pomoc którego organizm zwierzcy staje

si nosicielem nieskoczonej wiadomoci.
Motywem etycznym nazywa Green ide przed-

miotu, który istota wiadoma zakada jako cel,

dc do jego urzeczywistnienia. Motyw ma si
do popdu zwierzcego tak, jak poznanie przed-

miotu do wraenia zmysowego. Aby z popdu
wytworzy motyw, musi si do niego przyczy
samowiedza. Wolno jest samookreleniem. Nie
jest ona czynem nieumotywowanym, lecz przeciw-

nie polega na wiadomym wyborze popdów. Czo-
wiek wic w kadym wypadku sam determinuje

siebie stwarzajc motyw.

*) Czytelnik dostrzee ana'ogi^ tego zarzutu z tym, któ-

ry Arystoteles skierowa przeciw nauce o ideach Platona

(ob. Hist. fil. do koca XVIII w. str. 561).
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Wola jest dobr, gdy obrany przez ni motyw
czyni zado, przy urzeczywistnieniu swojem, wa-
ciwej naturze podmiotu. Natura czowieka pole-

ga na wiadomoci, t. j. na tem, by by sob
i zarazem niesob. Poniewa tej sprzecznoci nie

moe on pokona cakowicie, najwyszem wic,
co moe by osignite przez niego, jest wia-
domo moliwej doskonaoci i faktycznej swej

niedoskonaoci. Czyn jego jest dobrym wówczas,

gdy popeniajc go wie, e jest on najlepszem, co

on moe urzeczywistni, lecz dalekim od tego

czem mógby by w ogóle; zy — gdy przedmiot,

ku któremu zmierza, uwaa za jedyny godny po-

dania a siebie samego za zupenie zadowolone-

go przeze, t. j. gdy postpujcy miesza faktycz-

n ja sw z moliw.
Rozwój osoby zaleny jest od spoeczestwa.

ycie spoeczne ma si do osobowoci, jak mowa
do mylenia. Lecz naród i duch narodowy istnie-

j tylko w osobach. Ostateczn miar moraln
musi by idea osobowy.

W tym samym lub w pokrewnych kierunkach

rozwijaj pogldy swoje F. H. Bradley (gówne dzieo
Principles of Logic 1883, w którym rozwi-

ja nowe pogldy na istot sdu); B. Bosanquet,

R. Adamson, Jakób Ward.

3. We Francyi teorya epistemologiczna Kanta
znalaza wybitnego zwolennika i samodzielnego

przetwórc w osobie Karola Renouvier'a (1815

—

1903). Stworzona przez niego doktryna nosi

nazw neokrytycyzmu albo fenomenizmu
(w pogldach bowiem metafizycznych Renouvier
zblia si napowrót ku Hume'owi) i grupuje do-

koa siebie nieliczn, ale zwart gromadk zwo-
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lenników, wród których F. Pillon zajmuje prze-

wodnie stanowisko ^).

„Sformuowaem, powiada Eenouvier, prawdy
ogólne, dotyczce istoty poznania, które, jak mi
si zdaje, Kant uczyni ni&wtpliwemi, a które je-

dynie dla tego wydaj si ciemnemi dla umy-
sów, nie zagbiajcych si w nie, e s zbyt

proste, aeby mona byo je rozwin dla uczy-

nienia janiejszemi".

„Sama tylko niemiao, poparta pozostaoci
nawyknie ontologicznych, przeszkodzia Kantowi
dostrzedz formalny wynik krytycyzmu, który brzmi
tak: Dla wiadomoci istniej tylko zja-
wiska; rzeczywistoci s zjawiska
oraz ich prawa, które s równie zjawiskami,

lecz staemi lub stale zgromadzonemi czy te od-

tworzonemi" ^).

Neokrytycyzm jest wic kantyzmem bez „rzeczy

w sobie".

*) 2 licznych dzie Reuouviera wymienimy: modzieczy,
w dobie, gdy by saint-simonist, pisany na zlecenie mi-

nistra Carnota Manuel republicain de Thomme
et du citoyen (1848), jako jedyne, które wyszo w pol-

skim przekadzie; Essa i s de critiue ge n erale (1. Lo-
gi que 1854; 2. Psychologie rationnelle 1859;
3. Principes de la natur 1864; 4. Introduction
a la philosophie de Thistoire 1864); Uchroni
1876; Classification des doctrines philosophi-
ques (2 tomy) 1885 — 86; Philosophie de Thistoire
(4 tomy) 1896-97; La n6uvelle Monadologie 1899;

Les dilemmes de la metaphysique pure 1901.

Liczne artykuy umieszcza w pismach rozwijajcych doktry-

n neokrytycyzmu: pierwotnie Critiue philosophiue,
póniej Annee philosophiue (od 1867) do dzi wycho-
dzcej pod redakcy F. Fillon'a.

^) Troisieme essai (Principes de la Natur)
2 wyd. str. 3-4.
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RenouYier zachowuje i kautowsk nazw „kry-

tyki" w stosunku do filozofii, rozszerzajc j,
zreszt na ca humanistyk.
Cay obszar umiejtnoci dzieli on na nauki

i krytyk. Pierwsze obejmuj wiedz cis
i niezaprzeczon, druga umiejtnoci mniej pew-
ne, po czci zaprzeczane.

Nauki dziel si na logiczne i fizyczne.
Przedmiotem pierwszych s stosunki abstrakcyjne,

ogólne, jakociowe (Pojologie), lub ilociowe
(Posologie). Pierwsza z tych gazi (pojolo-

gia) dzieli si na A. Logik formaln i B.

Gramatyk ogóln; druga (pozologia) na:

A. Algebr i Arytmetyk (liczba symbo-
liczna i okrelona); B. Gieometry; C. Dy-
namik i statyk; D. Rachunek prawdo-
podobiestwa.

Drugi dzia gówny tworz nauki fizyczne. Ma-

j one za przedmiot te same stosunki, wzite
wedug porzdku wraliwoci i dowiadczenia.
Mamy tu dwa poddziay: I. History Natu-
raln, majc za tre stosunki obserwowane,
opisane i klasyfikowane w istotach przyrodzonych,

w skad których wchodz, oraz w ich funkcyach.

Tu nale: Kosmologia i Geologia, Bo-
tanika i Zoologia (z antropologi). II. Fi-

zyk, dzielc si na Astronomi i Fizy-
kochemi oraz Biologi. Przedmiotem jej

s stosunki abstrakcyjne istot, wykryte drog
sztucznych dowiadcze i usystematyzowane, o ile

monoci, przez zastosowanie nauk logicznych.

Przedmiotem krytyki s wszystkie stosunki, a mia-

nowicie: przyczynowoci, celowoci i osobowoci
w wiecie, czowieku i spoeczestwie.
Dziay gówne nazywaj si Thetiue i Hi-

storiue. Tetyka stosuje si: 1. do pozna-
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nia wogóle (obejmujc analiz kategoryi, czyn
noci ludzkich, pierwiastków syntezy kosmicznej)

2. do nauk (logicznych i fizycznych), 3. do p oj moralnych (etyka, estetyka, ekonomia
polityka).

Historyka, która moe dotyczy przeszoci
(dzieje), lub teraniejszoci (opisowa) dzieli si
na: 1. antropologiczn, (etnologia; lingwisty-

ka, archeologia, historya); 2. specyalnie in-

telektualn i moraln (historya wiedzy, filo-

zofii, moralnoci, religii, sztuki, prawa, ekonomii,

polityki i t. d.).

Przy analizie swej krytycznej filozofia powinna
obra za punkt wyjcia jedyn rzecz, która jest

dana, t. j. wyobraenie. Rzeczy, jako wyobrae-
nia, s zjawiskami; ich caoksztat tworzy dowiad-
czenie. Po za wyobraeniami, majcemi wzgld-
ne istnienie, niema nic dla nas.

Renouvier ustanawia „prawo iloci": wszystko,

co istnieje, moe by rozrónione, t. j. stanowi

liczb. Kada liczba jest okrelona a wic sko-
czona. Rzeczywisto nie zawiera nieskoczono-
ci, ani w najwikszem, ani w najmniejszem. Nie-

skoczono jest prawem moliwoci; skoczo-
no — rzeczywistoci. Nieskoczono matematy-
czna jest tylko symbolem. wiat — sum rzeczy

skoczonych. Prowadzi to do zaprzeczenia rzeczy

w sobie. Wyobraenia nasze s przestrzeniowe

i czasowe; przestrze za i czas, jako nieskoczo-
ne i nieskoczenie podzielne, nie mog ani by
rzeczywistymi, ani zawiera w sobie jakiejkolwiek

rzeczywistoci. Antynomie Kanta ^) upadaj wic,
gdy antytezy ich zawieraj zudne wyobra-

enie nieskoczonoci. Moemy wic przyjmowa:

') Ob. Filoz. do koca XVIII w. str. 166.
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pocztek zjawisk, granice przestrzeni, woln, przy-

czynowo na pocztku wszechrzeczy.

Nie znamy istot bezwzgldnych, tylko wzgld-
ne wyobraenia; lecz stosunki ich podlegaj pra-

wom. Dowiadczenie moliwe jest tylko dziki

pewnym warunkom logicznym, czyli kategoryom.

Tablica kategoryi u Renouviera odbiega od kan-

towskiej *) wskutek tego, i nie odrónia on form

intuicyi od kategoryi rozsdku, a sdy, kategorycz-

ny i warunkowy, utosamia z asertorycznym i pro-

blematycznym. Inne jeszcze wzgldy powoduj
redukcy kantowskiej dwunastki do dziewitki, za-

wierajcej przytetn kilka nowych kategoryi: 1. sto-

sunek, 2. liczba, 8. pooenie, 4. nastpstwo,

5. jako, 6. stawanie si, 7. przyczynowo,
8. cel, 9. osobowo.
Prawo nastpstwa zjawisk polega na tem, e

po za zjawiskami dostrzegamy okrelajcy je wa-

runek. Idea ta wywoana jest przez wewntrzne
ujcie zalenoci ruchów ciaa od aktów woli 2).

Ujcie to przenosimy na wiat zewntrzny i dla tego

przedmioty zewntrzne, gdy na nie zapatrujemy si
jako na dziaajce, pojmujemy na wzór woli. wiat
wic powinnimy uwaa jako utworzony z licz-

nych „wiadomoci" obdarzonych mniej lub wi-
cej jasnymi popdami: nie z monad (gdy mona-
dy s substancyami), lecz z czynnoci, z si. Mi-
dzy wiadomociami temi istnieje zgodno w dzia-

aniu. Uchyla Renouvier myl o „monadzie mo-
nad" ^), t. j. jednej wiadomoci, któraby obej-

mowaa z góry wszelkie zjawiska, a której odbi-

ciem byyby wszystkie inne. Poniewa bowiem

^) Ob. w tem samem miejscu str. 162.

2) Ob. R. r Maine de Biran.

^) Ob. Hist. fil. do koca XVIII w. str. 137,



— 204 —

rozrónianie i specyfikacja s podstawowemi pra-

wami myli, hypoteza pierwotnej mnogoci jest

racyonalniejsz ni jedynego róda wszelkiej rze-

czywistoci.

Przyczjnowo nie wyklucza wolnoci. Treci,
pojcia przyczynowoci jest ta, e skoro w szere-

gu stawania si zakadamy jedne grup zjawisk,

jako rzeczywisto (przyczyna), to druga, zawarta

w niej jako moliwo (skutek), przechodzi rów-

nie w rzeczywisto. Ta druga jednak jest nie-

okrelon dopóki zostaje moliwoci. I rachunek
prawdopodobiestwa stwierdza, e niektóre zja-

wiska nie daj si zgoa okreli. Wolno jest

wic moliw. Nie tylko wiadcz o niej ruchy

organizmu, lecz i dziaalno umysowa: moemy
wywoywa lub tumi wyobraenia. Samowiedza
(„wiadomo wiadomoci") nie jest niczem in-

nem jak aktem woli, wicym wyobraenia w zam-
knity pczek. Skonstatowanie wolnoci jest samo
aktem wolnoci.
Pewno jest w znacznej mierze aktem wolno-

ci. Sdy nasze zawieraj skadniki intelektual-

ne, uczuciowe i wolowe. Wiara jest zgod woli

na twierdzenie, którego prawdziwoci lub bdno-
ci sam rozum nie moe stwierdzi. Mona wic,
jak chc sceptycy, zwtpi o wszystkiem. Lecz
musimy y, a wic tworzy sdy, a wic wierzy.

Pierwszorzdne znaczenie ma tu rozkanik moral-

ny: istota rozumna, uwaajca siebie za woln,
ma z koniecznoci pojcie o tem, która z moli-
woci jest lepsz, i musi j urzeczywistni. Lecz
na miejsce formalistycznej etyki Kanta R. stawia

etyk w zwizku z ide solidarnoci spoecznej.

Filozofi dziejów pojmuje Renouvier jako his-

tory myli, a mianowicie teoretycznej i prak-

tycznej, przewanie za filozofii i religii. Uwaa
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on, i prawo staego postpu zostaje w sprzeczno-

ci z wolnoci osobnika. Myl ludzka wika si
ustawicznie w przeciwnociach: skoczonoci i nie-

skoczonoci, idei i rzeczy, koniecznoci i wolno-

ci, jasnego poznania i wiary.

Wspópracownikiem i kontynuatorem Renouvie-

ra jest Fr. Pillon, obecny redaktor Annóe phi-
1 o so phiu e.

4. Szko nowej metafizyki we Francyi

zainicyowa Juliusz Lachelier (ur. 1832), który

wywar znaczny wpyw na myl filozoficzn, fran-

cuzk, jako profesor w szkole normalnej w Pa-

ryu 1). Za punkt wyjcia suya mu krytyka

Kanta, z któr, zgodnie przyjmuje, i prawa
wszechwiata s tylko wymagalnikami umysu,
oraz e prawem wiata fizycznego jest przyczyno-

wo. Nadaje ona wszake tylko zewntrzn
i chwiejn jedno zjawiskom. Wszechwiat roz-

prasza si na py atomowy, leli midzy liniowy-

mi szeregami przyczynowymi nie bdzie wyszej
koordynacyi. Tak koordynacy, tak jedno we-

wntrzn nadaje prawo celowoci. Kada istota

jest si, a kada sia myl—zmierzajc ku co-

raz wyszej wiadomoci. Sia ta nie jest wszak-

e pojta jako istota, lecz jako dno ruchu

ku celowi, myli ku jej urzeczywistnieniu; jest

tylko symbolem, za pomoc którego umys wyra-

a prawa swoje w ich zwizku z formami prze-

strzeni i czasu. W ten sposób wyzwala Lachelier

wolno od mechanizmu i otwiera pole dla wiary

etycznej i religijnej.

W rozprawce Psychologie et mótaphysi-
que 2) usiuje on oprze metafizyk na psycho-

^) z dzie bardzo nielicznych wymienimy Du fondament

de 1'induction 1871; 2-gie wyd. 1896.

^) Revue philosophiue, 1885.
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logii, wykrywajc po za wiadomoci, empiryczn,
inn,— intelektualn, która jest wol.

Emil Boutroux (ur. 1845), ucze Lacheliera,

studyowa take w Heidelbergu za Zellera i Ku-
na Fischera, od 1877 do 1885 profesor w szkole

normalnej, obecnie—w Sorbonnie. Gówne dzie-

a: De la contingence des lois de la na-
tur (1874); De Tidóe de loi naturelle
(1895, przek. pol.); Questions de morale et
de p edago gie (1896); Etudes d'histoire
de la philosophie 1897, Pascal 1900.

Ide przewodni Boutroux jest przypadkowo
stawania si w przyrodzie. Wszechwiat skada
si dla niego z form wzajemnie sobie podporzd-
kowanych, z których kada jest przygotowaniem
wyszej. Aby jednak j wytworzy, potrzebny

jest udzia wolnej zasady twórczej. Na niszych
stopniach konieczno rzdzi niemal wycznie;
lecz w miar wzniesienia si ku wyszym szcze-

blom—yciu i myli, zastpuje j wolno w coraz

wikszym stopniu.

W ten sposób wiedzy pozytywnej podlegaj
tylko nisze formy rzeczywistoci. Lecz wiedza

wogóle dotyczy tylko zjawisk; byty s dla niej

niedocige. Prawa przyrody s tylko caokszta-
tem metod, za pomoc których przyswajamy (asy-

milujemy) rzeczy naszemu umysowi a przez to

uywamy dla celów naszych. To samo stosuje

si do wszystkich poj naszych. Wyraaj one

raczej, jak my pojmujemy rzeczy, ni jak one s.
Przy przejciu z jednej dziedziny naukowej do

drugiej (np. od logiki i matematyki do mechani-

ki, od tej do fizyki, chemii, fizyologii, psycholo-

gii, socyologii) potrzebujemy nowych zasad nie

zawartych w zasadach poprzedniej dziedziny; pra-
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wa zasadnicze nauk konkretniejszych nie daj si
wysnu z praw abstrakcyj niej szych.

Metafizyka powinna opiera si nietylko na da-

nych wiedzy, lecz take na tych, których dostar-

czaj, dziedziny: sztuki, etyki i religii, aby stara
si uj byt w rónorodnoci jego objawie. Po
za celami rozumu (poznaniem zjawisk), Boutroux

daje dostrzedz wyszy ostateczny—byt powoujcy
nasze czynno do opanowania przyrody i stwo-

rzenia harmonii wolnych celów ludzkich.

Cae pokolenie modszych mylicieli, które wy-

szo ze szkoy Boutroux pracuje w rozmaitych

dziedzinach filozofii, czc cis znajomo nauk
specyalnych (matematyki, przyrodoznawstwa, eko-

nomii) z krytycznie - filozoficznym traktowaniem

ich metod i zasad.

5. Wród modszej generacyi wybitne stano-

wisko zajmuje Henryk Bergson, profesor w Sor-

bonie, ucze Lachellier'a. W Donnees imme-
diates de la conscience (1889) poddaje on

subtelnej analizie bezporednie data wiadomoci,
potrcajc w oryginalny sposób o problemat de-

terminizmu, redukujc kwesty wolnoci psycho-

logicznej do tej innej: czy czas moe by ade-

kwatnie przedstawiony za pomoc przestrzeni? —
Odpowiada na to: tak, jeli mamy na myli czas

ubiegy; nie—^jeli czas biecy. Akt wolny od-

bywa si w czasie biecym. Wolno jest wic
faktem. Trudno powstaje std, e usiujemy
przypisa trwaniu atrybuty rozcigoci. W pó-
niejszych pracach, Matiere et memoire
(1904), Evolution creatrice (1908), rozwija

pogld na wiat przypominajcy poszczególne ry-

sy Fechnerowskiego. ycie jest zjawiskiem pier-

wotnem, tryskajcem z prabytu (rodzaj arch),

który nazywa bogiem. Przez inwersy ycia po-
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wstaje materya. Fizyczno jest odwrotn stron
psychicznoci. Prawo Carnota (wzrost entropii)

wiadczy, e materya jest w stanie upadku, zmie-

rzajc ku martwocie. Na tej drodze wstrzymuje

j popd yciowy, szukajcy pokonania bezwad-
noci na rozmaitych drogach ewolucyi. wiado-
mo kroczy równie dwoma drogami: instynktu

i intelektu. Logizm i geometryzm s cechami in-

telektu. Przyczynowo powstaa z bada nad mate-

rya i do niej tylko stosuje si. Ruch powodujcy
ewolucy nie jest inteligentny; lecz raczej instynk-

towy. Intelekt nie moe uj ycia tylko jego rozkad.
6. Odrbne stanowisko zaj w literaturze fi-

lozoficznej francuzkiej J. J. Gourd (1850 — 1909),

od r. 1878 profesor filozofii na uniwersytecie

w Genewie, gdzie te odby poprzednio studya

(rodem z Francyi). Gówne dziea jego s: Le
phnomene (1888), Les trois dialecti-
ques (1897), Le sacrifice (1902—w „Revue
de metaphysiue"). Pozostawi notatki z wyka-
dów filozofii religii, które maj ukaza si w opra-

cowaniu.

Gourd pojmuje wiedz i moralno, jako wy-

twory sztuczne (artifices) zmierzajce ku temu,

aby zwikszy nasze potg poznania i chcenia.

Wiedza jest koordynacy uj, wzbogacc nasze

bezporednie ujcie rzeczywistoci. Moralno jest

koordynacy poda. Lecz zmierzajc ku koor-

dynacyi, musz one zarazem zuboa rzeczywis-

to, rozwaaj bowiem rzeczy jedynie ze stano-

wiska ich podobiestwa, pozwalajcego je czy.
Pozostawiaj one na uboczu rónice. Oddalaj
si w ten sposób coraz bardziej od peni kon-

kretnej rzeczywistoci. Potrzebny wic inny za-

kres, któryby wzi pod uwag pierwiastek po-

minity przez wiedz i moralno. T trzeci
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dyalektyk, jest religia. Podnosi ona pierwiastek

bezwzgldny w przeciwnoci do dwóch pierwszych,

a w ten sposób restytuuje pierwotn, wiadomo,
a raczej przygotowywa wiadomo now, domi-

nujc, nad wszystkimi wytworami ludzkimi, t,
któr yj geniusze.

Gourd rozszerzy nastpnie ideje te na zakresy

spoeczny i estetyczny, odróniajc w nich czyn-

niki koordynacyi i religii. Sztuka jest koordyna-

cy przyjemnoci; wznioso — religijn stron
sztuki; ofiara — jako wzniesienie si ponad prawo
moralne—^jest religijn stron postpowania: w po-

wiceniu wyamujemy si z pod prawa moralnego,

wznoszc si nad nie przez nadmiar intensywnoci
(gdy przeciwnie ze—jest jej brakiem).

Z poród pracowników w poszczególnych ga-
ziach wymienimy wród socyologów: Espinas'a, któ-

rego pene suggestyjnoci dzieo o Spoecze-
stwach zwierzcych (1882) posiadamy w prze-

kadzie polskim *); Durkheim'a autora dzie: La
division du travail social, 1893; Les re-

gles de la methode sociologiue, 1894,

obecnie redaktora Annee sociologiue ^),

Durkheim podnosi zagadnienie: w jaki sposób dzie-

je si, e jednostka, stajc si coraz bardziej

autonomiczn, wciga si w coraz wiksz zale-

no od spoeczestwa? W odpowiedzi na to wy-
rónia dwa rodzaje solidarnoci: pierwszy (me-
chaniczny) polega na podobiestwie osobników
wchodzcych w skad spoeczestwa, drugi (orga-
niczny) na podziale pracy spoecznej. W miar
rozwoju spoeczestw, solidarno mechaniczna
ustpuje miejsce organicznej. Przy pierwszej so-

^) Przekad J. J. Potockiego, Warszawa 1886.

2) Wychodzi od r. 1888.

Historya filozofii XIX w. 14
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cyalizacya spoczywa na tern, e jednostka tonie

w typie zbiorowym; przy drugiej, indywidualizujc
si, zostaje jednak w zalenoci od innych.

Konkluzye z tej doktryny wycign Izoulet (L a

cite modern 1894; profesor w College de

France) wywodzc std usprawiedliwienie podzia-

u spoeczestwa na rzdzc mniejszo i rzdzo-
n wikszo.

De Greef, profesor w Universite Nouvelle

w Brukselii, rozwija zasady socyologii w du-

chu Comte'a. Gówne jego dziea s: Intro-
duction a la sociologiecz. I, 1886; II 1889;

Móttodologie des sciences sociales,
1889; Yolution des doctrines politi-
ques, 1890; Les lois sociologiues, 1893;

Le trausformisme social. 1895. Za zasad-

nicze pierwiastki socyologiczne (nie dajce si re-

dukowa do innych) uwaa De-Greef ludno
i ziemi. Wszystkie inne s pochodne a grupuj
si wedug ich wpywu na zjawiska spoeczne.
Pierwsze miejsce zajmuj sprawy umysowe wogó-
le (czynniki religijne, filozoficzne, estetyczne, praw-
ne polityczne s w ustawicznem oddziaywaniu
wzajemnem), po nich id ekonomiczne. Czynniki

umysowe oddziaywaj na ekonomiczne, lecz i ule-

gaj ich wpywowi. Zadaniem polityki naukowej
jest oddziaywanie wiadome bezporednie lub po-

rednie na organizacy zjawisk ekonomicznych
w celu zastosowania ich do potrzeb i ycze
ludzkich.

Zblione do tego pogldy wypowiada Lacombe
(Histoire consideree comme science,
1894) podkrelajc, e i warunki przyrodnicze lub

ekonomiczne odbijaj si w spoeczestwie jako

cierpienie lub rado ludzka.

Odrbne stanowisko zajmuje Gabriel Tarde,
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1841—1904, — profesor w College de France);

gówne jego dziea s: Les lois de Timita-
tioD, 1890; La foiile criminelle, 1892; Les
transformations du droit, 1893; La logi-

que sociale, 1895; Les lois sociales, 1898.

Myl, jego przewodni — e podstaw uspoecz-
nienia jest naladownictwo.
W zakresie teoryi historycznych: Xenopol Prin-

cipes de Thistoire, 1899; Thorie de This-
toire, 1908; Seignobos, La methode histo-
rique, 1901.

Dwa wydawnictwa periodyczne powicone s
zagadnieniom filozofii dziejów i socyologii: E,evue
de synthese historiue pod reakcy Ber'a

i Revue de sociologie—redaktor Worms.
Z innych gazi filozofii s psychologami: Binet

(profesor w Sorbonie), Delboeuf, Piotre Janet, So-

lier, Jerzy Dumas; Flournoy i Claparede (profeso-

rowie w Genewie, wydawcy Archives de psycho-

logie); historykami i teoretykami wiedzy: Ernest

NaYille (1839—1909) — przez dugi czas profesor

w Genewie: La logiue de Thypothese
1872; La definition de la philosophie
1894; Les hypotheses de la physiue
modern 1893; Les philosophies nóga-
tives 1899. Pawe Tannery (1843 — 1904 —
przez 5 lat profesor w College 'de France); —
gówne dzieo Pour la sciene hellene 1887)
J. Milhaud (Lecons sur les origines de la
science grecue 1893; Certitude logiue
1894; Le rationel 1898; Les philosophes
geometres 1900; Le positivisme et les
progres de Tesprit 1902); Couturat (LMnfi-
ni mathmatiue 1896; Les principes
des mathematiq*ues 1904); Lalande—(Lectu-
res sur la philosophie des sciene es
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1893; Dissolution et evolution 1899. Jest

inicjatorem i redaktorem Dictionnaire de
philosophie opracowywanego przez „Towarzy-
stwo filozoficzne" paryskie); Hannequin (Essai
sur rhypothese des a to mes 1899), Lecha-
las (L']espace et le temps 1895; E tu des
esthe'tiques:l902); Weber (Vers le positi-
visme par Tidóalisme 1904); Le Roy, Per-

rin i in.

W zakresie filozofii moralnej: Levy-Bruhl (La
morale et la science des moeurs 1904);

Rauh (profesor w Sorbonie f 1909, La methode
dans la psychologie des sentiments
1899; L'experience morale 1903); Seailles

(Les affirmations de la conscience mo-
dern 1903; Sur le genie dans Tart 1904);

Delbos (Le pr o bl eme mora dans la philo-
sophie de Spinoza 1893) i t. d.

W estetyce: De Gros Nouvelles recher-
ches 1898; Souriau La beaute rationelle
1904; Bergson Le rire 1900 (prz. pols.).

Literatura filozoficzna angielska wyrónia si
bujnym rozkwitem na polu filozofii dziejów i so-

cyologii.

Mówic o pierwszej z tych gazi nie moemy
pomin prac takich, jak Buckle'a Hi story a

cywilizacyi w Anglii (1857 — 61 ^) —
której autor uwaa wiedz za jedyn dwigni
postpu, jako dajc panowai.ie nad przyrod.
Hartpola Lecky'ego Hi story of the Rise and
Influence of the spirit of Rationalism
in Europ (1866 2) i History of the Euro-

^) Dwa polstie przekady; z tych lwowski kompletny,

warszawski nie obejmuje caoci.
^) Po polsku, zdaje si w skróceniu, pod niewaciwym ty-

tuem nistorya wolnej myli (Lwów, 18U7).
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peanMorals (1869), dajce subteln analiz

czynników powodujcych postp w umysowoci
i etyce, wreszcie Roberta Flinfa, byego profeso-

ra w Edynburgu, autora klasycznej historyi syste-

matów historyozoficznych (History of the
philosophyofHistory in French, Bel-
gium etc. 1893; Philosophy of History,
1874 *); Socialism 1894.

W zakresie filozofii spoecznej: Mackenzie An
Introduction to social Philo s o piy, 1890;

A Manua of Etliics, 1893; Bonar Philo-
sophy and Political Economy in their
Historical Relat ions, 1893; D. G. Ritchie

Natural Rights; aCriticism of some Po-
litical and Ethical C one eption s, 1895.

Z socyologów w myl comte'owskiego pojcia

tej nauki, mocno zreszt zmodyfikowanego, naj-

wybitniejsze miejsce zajmuje amerykanin Lester

Ward, profesor w Bostonie, autor dzie: Dyna-
mie Sociology or applied social scieu-
ce,1883 2), The physic factors of Civili-

sation, 1893; Outlines of s o ciolo gy, 1898;

Sociology Pure, 1906. W przeciwnoci do

naturalizmu socyologii Spencera i innych rozwija

on myl, e w spoeczestwach ludzkich, obok
sprawy „genetycznej", wspólnej z caem króle-

stwem organicznem, czynna jest odmienna, „an-

tropo-teleologiczna", t. j. celo\ye kierowanie przez

czowieka postpu spoeczestw. Postp ten jest

przeciwnoci ewolucyi przyrodniczej a wiara w nie-

zmienno rozwoju spoecznego jest praktycznie rów-

*) Przekad francuzki niekompletny (Alcan).

^) Przypominamy, e istnieje gotowy przekad polski t^go

doniosego dziea przez J. J, Potockiego dotd ofZ''laijnoy na

wydawca!
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noznaczn z wiar w opatrznociowe przew^odnictwo:

obie prowadz do kwietyzmu. Giddings, równie
amerykanin, wyda Principles of Sociology,
1896iTheory of socialisati on, 1897 (w pó-
niejszych pismach sta si rzecznikiem „imperya-

lizmu" — t. j. idei wyszoci anglo-amerykaskiej

rasy) podnosi czynnik woli w stawaniu si spo-

ecznem; krytykujc równie Spencera, akcentuje

równolego i nieodczno od siebie strony fi-

zycznej i duchowej w yciu spoecznem. Podnosi

fakt, e materyalizm historyczny, odwoujc si do

„wiadomoci klasowej", wprowadza niewiadomie
czynnik podmiotowy; jest to zreszt tylko cz-
ciowe i ograniczone ujawnienie szerszego czynni-

ka, który przyjmuje Giddings: ,. wiadomoci rodu"

(poczucie zwizku narodowego i wizów ludzkoci).

Czynniki psychiczne uwaa za pierwszorzdne.

Benjamin Kidd,w Social evolution 1895, roz-

wija myl, e podstawowym faktem rozwoju spo-

ecznego jest antagonizm jednostki ze spoecze-
stwem. Interes jednostki, bdcy zasad jej po-

stpowania, wskazuje jej inne drogi (indywiduali-

styczne) ni te, które s celowemi dla spoecze-
stwa (uspoecznienie). Std wywodzi Kidd nie-

moliwo opartej na rozumie sankcyi dla post-
powania jednostki w spoeczestwie i jaowo
beznadziejn wszelkich prób filozofii etycznej.

Na polu psychologii czynni s: amerykanin

Wilhelm James, przez dugie lata profesor w Bos-

tonie, autor synnego traktatu Principles of
psy eh o logy, 1890; Textbook of psycholo-
gy, 1892; The Will to believe, 1897; Prag-
matism, 1904 *). G. S. Hall zaoyciel „Ameri-
can Journal of Psychology" (od 1887 —

*) Doktryna jego podajemy w nastpujcym rozdziale.
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obok tego powstao w N. -Yorku „Psychologi-
cal Review" od 1893) i Tichner Outline of

Psycholog y (1897). W Anglii Jakób Ward
(artykuy w „Encyclopedia Britannica" i w „Mind").

G. F. Stout Analytic Psycholog y, 18961 Ma-
nua of Psychology, 1898; obaj ulegaj,

wpywom Herbarta. Jakób Sully, gówne dzieo
którego The Huma Mind (1892) mamy
w przekadzie i); H. Maudsley Physiology
and Pathology of Mind, 1867; Body and
Will, 1883; W. B. Carpenter (1813—1885) Men-
tal Physiology 1876 i inni.

W zakresie Logiki Anglii przypada zasuga ini-

cyatywy i przewanego rozwoju logiki mate-
matycznej. Po BooPu, który da inicyatyw,

rozwija j JeYons (w Principles of Science
1874, Studies in Deductiv Logik, 1880;

Venn (Symbolic Logik 1881) w nowszych cza-

sach za Russel (The principles of mathe-
matics 1908) MacColl; z innych narodowoci:

Peano (D efinitions mathematiues. Kon-
gres 1900); Schróder, Porecki, Couturat (Alge-
br de la logiue 1908).

Teory poznania i metafizyk reprezentuj:

HobhouseTheory ofKnowledge, 1896;S.Lau-

rie (profesor w Edynburgu) Metaphysica no-

va et yetusta (po angielsku, 1884; 2-ie wyd.

z wielkiemi zmianami 1889; Ethica, the Etics
of Re as on 1885, 2-ie wyd. 1891); Baldwin, au-

tor „Dictionary of Psychology" — The
Thought and the Things.
Podajemy tu równie pominite w poprzednich

przegldach waniejsze nowsze dziea niemieckie

i woskie: Deussen Elemente der Metaphy-

^) p. t. Uinysowoó ludzka, Warsz, 1898.
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sik (ost. wyd. 1907); Heymans (prof. w Gronia-

gen w Holandyi) Einfiihrung in die Meta-
physik 1908; Gesetze und Elemente des
wiss ens eh aftli chen Denkeas 1890 — 94;

Paulsen Ethik 1906; Simmel Einleitung i n
die Moralwissenschaft 1904; Staudinger

Sittengesetz 1897; Cohen Ethik des rei-

nes Willens, Croce Es teti ca 1902; Concet-
to delia storia 1896; Volkelt System der
Aesthetik 1903; Lipps Esthetik und Theo-
rie der Ktinste; Dessoir Esthetik 1906.

Czasopisma filozoficzne. Obok „Revue philo-

sophiue" redagowanej od wielu lat przez Ribota

(jedyny miesicznik filozoficzny) powstaa „Revue
de Metaphysiue et de morale" (dwumiesicznik)

pod redakcy Xavier'a Leon'a i „Revue de phi-

losophie" Peillauba (dwumiesicznik). Pierwsza

ma odcie pozytywistyczny; druga spekulacyjny;

trzecia teologiczny, które wszake nie przeszka-

dzaj zupenie swobodnemu traktowaniu zagadnie.
Czasopisma filozoficzne angielskie s „Mind"

pod redakcy Stoufa i „Proceedings of the Aris-

totelian Society" w Londynie; „Philosophical-Re-

view" (w Itace) w Ameryce i „International Jour-

nal of Ethics" w Filadelfii.

W jzyku niemieckim wychodz: „Philosophische

Monatshefte" (redaktor Falkenberg— miesicznik);

„Archiv fiir Philosophie" (kwartalnik—redaktor

L. Stein w Bernie); „Yierteljahrschrift fiir Philo-

Sophie" (red. Barth w Lipsku- powicone prze-

wanie zagadnieniom filozofii dziejów).

We Woszech wychodzi „Rivista di filosofia",

w Pradze „Ceska Mysi", w Moskwie „Woprosy
filos.", w Warszawie „Przegl Fil.'"

8. W zakresie socyaiizmu myl francuska i an.

gielska, ulegajc czciowo doktrynie Marxa, ry_

cho wyzwolia si z jej ciasnoty.
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Denie do wszechstronnego ujcia zagadnie
socyalizmu ujawnio si w socjalizmie inte-
gralnym, którego twórc jest Benedykt Malon
(Le socialisme integral 1892; La morale
sociale 1896). Ludzie yj nie tylko interesa-

mi politycznymi i spoecznymi. Socyalizm, dc
do urzeczywistnienia wyszej formy cywilizacyi,

powinien zbada wszystkie niedole wieku, da od-

powied na wszystkie zagadnienia—taki jest punkt
wyjcia dla Malona. Podnosi on czynniki etycz-

ne; akcentuje, e interes klasy nie jest jedyn
dwigni postpu . Wskazuje drogi pokojowe
przejcia od stanu obecnego ku kollektywizmowi,

który stanowi ma sam faz przejciow ku ko-

munizmowi. Polegaj one na stopniowem prze-

suwaniu dziaalnoci pastwa od popierania przy-

wilejów kapitau ku obronie praw klasy pracu-

jcej.

Pomysy Malona rozwija i systematyzuje ucze
jego Fourniere (Idealisme social 1898). Sta-

ra si on wytworzy idea przyszoci na podsta-

wie cisej analizy zjawisk wspóczesny cli. Idea
ten powinien zmierza: 1. ku polepszeniu warun-
ków bytu; 2. ku utrwaleniu zarobków; 3. ku
wikszej solidarnoci. Formy wasnoci przybie-

raj coraz bardziej spoeczny charakter w miar
tego, jak prawodawstwo i instytucye podkopuj
prawo rzymskie. Wasno jest objawem i rkoj-
mi wolnoci; nie sama jednak j zarcza. Was-
no prywatna jest wynikiem spoecznego podzia-

u pracy; wasno kapitalistyczna — nastpstwem
przemysowego jej podzinu. Machiny rewolucyo-
nizuj przemys i prowadz do nowej formy bytu
spoecznego. Kapitalizm, opierajcy si na wspó-
zawodnictwie i poparciu pastwowem, zosta pot-
piony. Etyka bezwzgldnie potpia wyzysk i li-
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chw. Zbliamy si ku kollektywizmowi, który

nie stwarza wprawdzie równoci bezwzgldnej,
lecz maximuin moliwe równoci i wolnoci.
Rzd — dzi organ ucisku — zniknie stopniowo
a funkcye jego przejd na organizacye spoeczne.

Jaures ^) oddany dziaalnoci praktycznej nie

zdy sformuowa cile i konsekwentnie swojej

doktryny; najjaniej j wypowiedzia w E t u d e s

socialistes (1902). Kadzie on nacisk na mo-
dyfikacye, którym naturalnie ulega prawo wasno-
ci w kierunku kollektywistycznym. Dy do osa-
bienia centralizacyi pastwowej przez nadanie
autonomii ciaom zawodowym, a w ten sposób
zajmuje stanowisko pojednawcze midzy socyaliz-

mem pastwowym a kooperacyjnym na wzór Vida-

la i L. Blanc'a Cice on wyj ycie ekonomicz-
ne z pod opieki rzdu politycznego, stwarzajc
najwysz Rad pracy, jako organ centralny, jed-

noczcy autonomiczne jednostki gospodarcze. Praw-
niczy kierunek socyalizmu reprezentuje równie
Mater (Le socialisme juridiue w „Revue
socialiste" 1904; Sources et o r igi n es j ur i-

diues du socialisme „Rev. Soc." 1903;

Derniereevolution doctrinale du so-

cialisme „Revue d'economie politiue" 1906).

Konkretn form ideaom przyszoci, ujmujc
je w posta pastwa socyalistycznego, usiowali
nada Jerzy Renard w swojem Rgime socia-
liste (1898) i Tarbourich (L'etat futur, 1905).

W Anglii praca teoretyczna nad zasadami so-

cyalizmu skupia si przewanie w Towarzystwie
fabiaskiem (nazwa czynica alluzy do powolnej
taktyki Fabiusza), skupiajcem takich przedstawi

-

') z dzie treci metafizycznej wyda La ralite du
^ nde sensible 1892.
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cieli myli przodowniczej jak Bernard Shaw, Syd-

ney Webb, Graham Wallas, Wilhelm Ciark i inui.

Za punkt wyjcia dla Towarzystwa tabiaskiego

suy ta myl, e droga do urzeczywistnienia

wszelkich nowych form uspoecznienia idzie przez

wiadomo ogóu. e zatem swobodna dyskusya

nie tylko jest najlepszym rodkiem wyrobienia

ideaów przyszoci, lecz take ich przeniknicia

w wiadomo ogóu a, co za tern idzie, ich rych-

lejszego urzeczywistnienia. Urzeczywistnienie to

za pojmuje nie jako raptown, z góry lub z do-

u narzucon rewolucy, lecz jako stopniowe prze-

obraenie poj, a co zatem idzie czynów, insty-

tucyi i zwyczajów ludzkich.

Towarzystwo fabiaskie, wedug sów B. Shaw'a
„uznaje fakt, e demokracya spoeczna nie obej-

muje caoksztatu programu robotniczego oraz e
kady poszczególny rodek zmierzajcy ku uspo-

ecznieniu przemysu ma racy bytu obok innych

reform". Stara si ono obj w swoich rozwaa-
niach wszystkie strony socyalizmu: ekonomiczn
narówni z etyczn, przemysow zarówno jak spo-

eczn i prawn ^).

Groniound w swoim systemie (The Coopera-
tive Commonwealth 1896 iThe New Eco-
nomy 1898) usiuje pojedna koUektywizm z sy-

stematem poday i popytu (dla wytworów rzadkich).

^) Ob. zbiorowy tom p. t. Socialism, który ukae si
niebawem jako XV tom « Podstaw Wyksztacenia Wspóczes-
nego ».



ROZDZIA X\I1L

Póniejsze przeobraenia i oddziaywania

pozytywizmu.

1. Obie fazy twórczoci filozoficznej Comte'a
znalazy odrbnych kontynuatorów bezporednich.
Faza kursu filozofii wytworzya kierunek, który

stanowi to, co w cilejszem znaczeniu nazywaj
filozofi pozytywn; faza subjektjwna staa si
ródem religii pozytywistycznej. Gównym kon-

tynuatorem pozytywizmu filozoficznego by Emil
Littre, który rozwija w dalszym cigu pozyty-

wizm, zgodnie z zasadami pooonemi przez Com-
te'a. Gównym przedstawicielem drugiego kie-

runku, gow religii ludzkoci, pod skromn na-

zw „kierownika pozytywizmu", zosta po mierci
Comte'a Piotr Laffitte.

Emil Littre (1801—1881) czy z ogromnem
wyksztaceniem naukowem (jako lekarz i lingwi-

sta) talent literacki i poetycki. Obok epokowego
sownika jzyka francuzkiego, który wiele lat y-
cia jego pochon, a specyalnych dzie lingwi-

stycznych i historycznych, wyda cay szereg pism
powiconych pozytywizmowi i jego twórcy, z któ-

rym zaprzyjani si od r. 1840. Z nich wa-
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niejsze s: Analyse ducoursdephil. po-
sit. (1845); Application de la philoso-
phie positive au gouvernement des so-

cietes (1849); Co uservation, revolution
et positiyisme (1852); Paroles de philo-
sophie positive (1859); A. Comte et le

positivisme (1863); A. Comte et J. St.

Mili (1866). Od r. 1867 wydawa razem z Wy-
rubowym ^) i Robin'em Revue positiviste,
szerzce zasady pozytywizmu filozoficznego, które

przestao wychodzi w r. Ib83.

Littre zaprzecza bezwzgldnie „faz subjektyw-

n" twórczoci Comte'a, jako sprzeczn z „objek-

tywn". Zamiast prawa trzech stanów, któremu
nadaje charakter empiryczny, za racyonalne uwa-

a prawo czterech epok: 1. pierwotna

jest panowaniem potrzeb ludzkoci; 2. pa-
nowanie religii (powstanie moralnoci i po-

wstanie pierwszych instytucyi religijnych i cywil-

nych); 3. panowanie sztuki (rozwój archi-

tektury i poezyi); 4. panowanie wiedzy—
(rozum dy do poznania prawdy abstrakcyjnej).

W pojmowaniu pozytywizmu zostaje Littre

wiernym pierwotnej idei tego kierunku: „pozyty-

wizm nic nie przypuszcza, nic nie wyobraa; tu-
maczy tylko to, co ma przed oczyma, co ujawnia

si obserwacyi: wiat zjawisk poczonych staymi
stosunkami, w którym rzdz prawa,... w którym
wszystko, wynikajc z dowiadczenia wraca do

') Inny rosyauin piszcy po francuzku De Roborti repre-

zentowa w {.ismach swoich, kierunek ortodoksalny kursu, od

którego uchyli si^ w póniejszych. Nowy ten kierunek na-

zwa hyperpozytywizmem. Z licznych pism jego wymieni-

my: La sociologie (1880); L'ancienne et la nouvel-
le phil osophie (1887); L'incon ais sable (1889); La
recherclie de l'unite (1893); L'Etliique (1898).
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niego". W etyce obok altruizmu przyznaje

egoizm. Jest on przedstawicielem potrzeb, za-

sad koordynacyi indywidualnej. Altruizm prze-

ciwnie jest dnoci do ekspansyi po za zakres

jednostki. Oba czynniki komplikuj si w miar
postpu a walka ich tworzy ycie moralne. Altru-

izm zwycia egoizm a udzia inteligencyi rozwija

go w sympaty, yczliwo i dobroczynno. Ideje:

„prawy i nieprawy" s tem w etyce, czem prawda
i bd w poznaniu.

W religii uznajc symbol Ludzkoci wpro-
wadzony przez Comte*a odrzuca kult „wzorowany
na katolicyzmie".

3. Piotr Laffitte (1823—1903), rodem z yron-
dy przyby do Parya, aby studyowa filozofi

i matematyk. W 1842 r. zacz czyta Kurs
Comte*a i przej si bezwzgldnem uwielbieniem

dla niego. Pod kierunkiem Comte'a przygotowywa
si do arcykapaiistwa pozytywizmu, suchajc
u znakomitoci wspóczesuycli biologi i medycy-
n a od Comte'a—wykadów socyologii. Pod ko-

niec ycia uczucia Comte'a zmieniy si i w te-

stamencie nie chcia mianowa go nastpc swoim.

Uczniowie jednak wybrali go na kierownika po-

zytywizmu. Rozwija on zasady religii ludzkoci,

agodzc moliwie wszystko, co miao charakter

przesadny i pretensyonalny; sam zachowywa si
z najwiksz prostot i skromnoci a wykady
jego, liczce zaledwie kilkunastu suchaczy na po-

cztku, w kocu odbyway si wobec przepe-
nionej sali. Gówne dziea: Cours de philo-
sophie premier (1889); Les grands ty-

pes de rhumanite (1895). — Zaoone przez

grono pozytywistów Revue Occidentale sta-

nowi wychodzcy do dzi dnia gówny organ To-

warzystwa poytywi-^^tycznego bdcego zjednocz-
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niem wyznawców pozytywizmu religijnego, licznych

prócz Francji, w Anglii, Niemczech i krajach a-

ciskich Europy, a zwaszcza w Ameryce Pou-
dniowej. W kadym niemal z jzyków reprezen-

tujcych te kraje wychodzi organ równorzdny

z Ilevue Occidentale. Corocznie odbywaj si

do liczne pielgrzymki pozytywistów do siedziby

Tow. pozytywistycznego, któr jest dom, gdzie

umar Comte w Paryu (10 rue Monsieur le

Prince).

3. Równolegle z zamierajcym po mierci

Littrego pozytywizmem filozoficznym ortodoksal-

nym rozwija si we Francyi kierunek pozytywi-

styczny, bdcy powrotn fal oddziaywania Fran-

cyi na Angli; pochodn rozwijajcego si tu pod

wpywami francuzkiemi pozytywizmu angielskiego,

wykraczajcego, jak widzielimy, po za szranki

wytknite przez twórc pozytywizmu.

Pierwszym z filozofów francuskich, który uleg

wyranie wpywom angielskim a zarazem dy
do wyamania si poza pozytywizm, by Hipolit

Taine (1828—1893). By on profesorem historyi,

sztuki i estetyki w szkole sztuk piknych w Pa-

ryu. Prócz dzie filozoficznych i estetycznych wy-

da take liczne i bardziej znane z zakresu iii-

storyi i historyi literatury. Pierwsza jego praca

filozoficzna: Les philosophes francais du
XIX siecle (1857) zwalcza panujcy na uni-

wersytetach ówczesnych eklektyzm i spirytualizm

Royer Collarda, Cousin'a, z którymi miesza Bi-

rana i). Istoty duchowe ukryte pod zjawiskami,

jakby pod odzieniem, s tylko zmyleniami, lub

abstrakcyami. Metod waciw filozofii jest to, co

1) Ob. Rozd. Y, § 5.
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Taine nazywa analiz poj. Za wzór stawia si
Laromiguiere. Nie jest to tylko metoda badania
umysu lecz i rzeczy samych.

W twierdzeniu tem wykracza on ju po za po-

zytywizm ortodoksalny, a jeszcze bardziej w tem,

i nie uwaa za moliwe stumienia ciekawoci
w stosunku do prawdy bezwzgldnej. Po nad
niszemi formami analizy, stanowicemi nauki po-

szczególne, wznosi si wysza: analiza metafizycz-

na, sprowadzajca do formuy powszecinej pra-

wa i typy, wytworzone przez nauki specyalne.

Wszechwiat jest dla niego systematem czci
cile poczonych z sob przez prawo koniecz-

noci, a metafizyka osignaby doskonao, gdy-

by znalaza pierwotny pewnik ruchu. Metod za-

poyczon z wiedzy przyrodniczej usiuje Taine

zastosowa do sztuki, historyi i psychologii. Std
wynika teorya rodowiska ^). Kade dzieo
sztuki jest wytworem poprzedzajcych i wspó-
czesnych warunków, wród których gównymi s:
rasa, waciv\e rodowisko i moment historyczny.

Te trzy warunki niezbdne s i dostateczne dla

wyjanienia kadego utworu ludzkiego.

Wpyw psychologii angielskiej ujawnia si szcze-

gólniej w dziele De Ti n t e 1 1 i g e n c e (1870).

Poznanie wywodzi si tu z walki o byt midzy
poszczególnymi czynnikami psychicznymi. W umy-
le naszym powstaj wci elementy majce pie-

cz rzeczywistoci, cierajce si z sob. To,

które zwycia, tworzy wraenie, które jest wic

') Gó\sne dziea filoz ficzne prócz wymienionego: De
r int elligen c e (1870 przek. polski); De Tideal dana
Tart (1867 przL-k. polski); Piiilosophie de Tart (ltt65

przek. pol. nowy Sygietyóskiego).
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„Prawdziw, halucynacj" ^). Kade wraenie jest

poczone pierwotnie z pobudk ruchow, która

si zatraca stopniowo, a wówczas powstaje czysto

teoretyczne ujcie i wyobraenie.
4. Ernest Renan (1823—1892), rozpocz stu-

dya w seminaryum Saint-Sulpice, lecz zwtpienie
zmusio go do porzucenia nietylko zamierzonego

zawodu, ale i religii katolickiej. Odda si wic
gorliwie studyom historycznym i badaniu róde
religii. Znakomity stylista i historyk, mniej samo-

dzielnoci ujawnia w pismach filozoficznych, cho-

cia on to jest gównym inicyatorem myli, które

w niezgrabne aforyzmy przywdzia Nietzsche, a któ-

re w tej formie znajduj poklask tumów salono-

wych. Pogld swój na wiat najdobitniej wyraa
w Dialogues et phragments philo-
sophiues (1876), take w Essais de mo-
rale et de critiue (1859), niemniej take
wAvenir de la science (1890). Najgoniej-
szem dzieem jego jest ycie Chrystusa
(prz. polski), do którego nawizuje si wieloto-

mowe Origines du christianisme. Do
tego nawizuje si Averroes et Tayerro-
i s m e , 1852 . Autobiograficzny charakter maj
S,ouvenir d^enfance et dejeunesse.
Renan, zostajc pod silnym wpywem pozytywiz-

mu, wprowadza jednak do pojcia filozofii stano-

wisko historyka. Filozofia jest dla niego nie tyle

wynikiem twórczoci indywidualnego umysu, ile,

samorzutnej pracy cywilizacyi, religii i wiedzy.

Nie jest ona systematem ostatecznym, lecz utwo-

rem tymczasowym, odpowiadajcym pewnemu mo-

*) Por. «fantazma kataleptikon* stoików.

Historya filozofii XIX w. 15
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mentowi dziejowemu. Boga poznajemy w dzie-

jach. Nie ujawnia go przyroda, która jest obo-
jtn na moralno i doskonao, lecz nieprze-

zwyciona sia, z jak, ludzko dorabiaa si
w cigu wieków do pojmowania i czci Istoty Do-
skonaej, oraz obecno altruizmu ujawniaj by-
towanie Boga we wszechwiecie. Uczucie reli-

gijne jest wiadomoci tego bytowania. Caa
przyroda wznosi si stopniowo od niewiadomego
mechanizmu do doskonaoci i do wiadomoci.
Kady postp dobra, prawdy i pikna wyzwala
czowieka od materyi i zblia do ideau. Cnota
jest wysz od natury, któr poskramia; artysta

od materyi, któr ksztatuje; wiedza od natury
i sztuki, gdy jest bezinteresown. Moralno jest

rodkiem dla wiedzy, tylko rasy moralne zdolne
s do jej wytworzenia. Ludzie nie s równi; war-
to ich zaley od tego, w jakiej mierze przyczy-
niaj si do urzeczywistnienia celów wszechwia-
towych.

Jaki jest cel ten? Wszechwiat nie jest ru-

chem fal znikajcych w nicoci. Celem jego nie

jest take rozwój mas, dla których rol waciw
jest maximum pracy a minimum uycia i wykszta-
cenia. Celem tym jest panowanie rozumu, który
moe by udziaem nielicznych tylko jednostek.
Masy s tylko mierzw przeznaczon pod zasiew
geniuszów. Geniusze i ci co umiej ich oceni —
Renan oblicza ich na jakie 10.000 na caej kuli

ziemskiej—owi „dyletanci", którzy maj uywa
rozkoszy wiedzy i sztuki i), ci stanowi ostatecz-

*) Z tej to «kasty pracy wolnej* utul Nitzsche' (przy-
czepiajc do niej zapoyczon od Gothego nazw) swoich
«nadczowieków3>, których przeznaczeniem — pasoytowa na
masach.
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ny cel dziejów. Natura nie dba o to, ze cel ten

osiga si ciemnot mas. Demokracja prowadzi
do zwyrodnienia; jest antypodem wiedzy. Rozwój
osiga si przez rozdzielenie instynktu i rozumu,
religii i wiedzy.

Bezwstydna otwarto, z jak wystpuje indy-

widualizm u Renana, tumaczy si tem, e na
rozwój jego myli oddziaywa wpyw podwójny:
ekonomicznego wyzysku mas przez zamone klasy

przemysowe, których jest rzecznikiem z wczesny-
mi reminiscencyami wkorzenionego przez wyclio-

wanie seminaryjne katolicyzmu, który jest podob-
nym duchowym ujarzmieniem tumów dla rozkwi-

tu wyyn hierarchii kocielnej. Doda naley, e
Dialogi pisane byy w chwili walki komuny pa-

ryzkiej (1871) o prawa do uycia i wyksztacenia
tych mas, które omieliy si da swej czci
wytworzonego ich usiowaniami dorobku spoecz-
nego a z roli „mierzwy" chciay wznie si na
stanowisko „ludzi". Wcieko wytrcia filo-

zofa z równowagi filozoficznej, a chocia, jak za-

znacza w przedmowie, zagodzi wiele, pozostay
takie kwiatki jak piekielne machiny dla wysadza-
nia w powietrze buntujcych si mas i hordy dzi-

kich baszkirów hodowane umylnie na ich poskra-

mianie ^).

5. Alfred Fouillee (ur. 1838), przez krótki czas

by profesorem filozofii w szkole normalnej; jest

autorem licznych dzie, z których najwaniejsze s:
Philosophie de Platon, 4 1. 1 wyd. 1869;
Phil. de Socrate, 2 t. 1874; H i s t o i r e

dephilos. 1875; La libertó et le dó-
terminisme, 1872; Critiue des sy-

*) O Renanie pisa po polsku ks. Pawlicki (R e n a n, y-
cie i dziea 1891).
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s t e m e 8 morales c on temp o rain s, 1883;

L'ide d u droit, 1878; La science so-
ciale contemporaine, 1883; L'avenir de
la mtaphysiue fonde sur Pexpe-
rience 1889; L' vol u t ionisme des ides-
forces, 1890; La psychologie des idees
forces, 1893; Le mouvement positi-
V i s t e, 1 896; Le mouvement idóaliste,
1896. Zacz od studyów nad Platonem, pó-
niej uleg wpywom ewolucyonizmu angielskiego.

Ostateczny pogld jego jest zblieniem, po czci
eklektycznem, tych dwóch kierunków, któremu for-

mua nadaje ewolucyonizmu idei-si.
Ju w rozprawie O determinizmie i wol-

noci zaznacza on, e pierwsza jest dana w przy-

rodzie, druga, jako idea, w wiadomoci. Midzy
obu znajduj si stopnie przejciowe: myl o wol-

noci, jej pragnienie i mio ku niej, oddziay-
wania coraz potniejsze ideau na rzeczywisto
Ztd przechodzi stopniowo do nauki woluntary-

stycznej: idea sprowadza si ze wiata inteligij-

nego do rzeczywistoci, a materya redukuje si do
stosunków midzy terminami duchowemi.
Wola nie jest przedmiotem obserwacyi bezpo-

redniej; bdny std wniosek, e jej niema. Po-
prawny (który wysnuwa Fouille),—e jestemy
wol. Kady stan wiadomoci moe by roz-

waany jako myl (idee), o ile skada si z roz-

rónienia, jako sia, o ile jest pobudk do czynu.

Bd idealizmu i materyalizmu polega na tem, e
jeden tómaczy byt abstrakcy (myl); drugi naj-

elementarniejszem zjawiskiem (ruch). Poniewa
wiadomo nasza jest jedyn bezporednio do-

stpn nam prawd, susznem wic jest, abymy
wiat konstruowali na jej podobiestwo. Pojedna-

nie materyalizmu z idealizmem moliwe jest przez



— 229 —
toi e idea moe pociga za sob czyn. Zwasz-
cza za idea wolnoci moe wywoa denie i wy-

swobodzi si.
Wszelka idea jest zarazem si. Wszelkiej

myli towarzyszy ruch w mózgu— fakt, w którym
objawia si idea ujawniajcy si poprzez deter-

minizm przyrody. Ca przyrod przenika wola
ujawniajca si zarówno w ruchu zewntrznym,
jak i we wraeniu. Idea tak pojta jest realno-

ci czynn, wiadomoci rzeczywistoci czc
w sobie pojmowanie, pragnienie i samorzutno
ruchu, skadow czci wszelkiej ewolucyi, za-

równo psychicznej, jak i fizycznej. Idea urzeczy-

wistnia si w miar tego, jak si myli. Wszelka
ewolucya mechaniczna przypuszcza pewn ewolu-

cy wewntrzn; jest tylko zewntrzn form spra-

wy podania, odbywajcej si w wewntrznej
egzystencyi. Filozofia polega gównie na psycho-

logii idei si, wyjaniajcej przyrod przez dziaa-

nie idei; rzeczy zewntrzne przez wewntrzne;
ilo przez jako; jako za przez pierwiastek

dynamiczny podania.
Wszelka metafizyka jest hypotetyczna i spoczy-

wa na analogii. Jest ona objawem denia ycia
osobowego do poczenia si w jedno z yciem
uniwersalnem. Potrzeba, któr odczuwamy, post-
powania zgodnego z naszymi ideaami, chocia
niepewni jestemy zwycistwa, ukrywa w sobie za-

oenie idealistyczne: „Jest to spekulacya w my-
li i w czynie nad istot wiata i ycia".

Systemata metafizyczne tocz walk o byt

a zwycia ten, który najlepiej jest przystosowa-

ny do atmosfery naukowej chwili danej. Moli-
woci hypotez metafizycznych zacieniaj si w mia-

r postpu wiedzy. Lecz zasona Izydy nie b-
dzie nigdy odsonita; pozostanie wic zawsze
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pole dla twórczoci idejowej ^) i dla symbolizmu
religijnego ^).

6. J. M. Guyau (1854 — 1888). Wychowany
przez ojczyma swego, Fouilló'go, w wieku lat 20
uzyska ju nagrod Akademii za rozpraw o mo-
ralnoci Epikura. Majc zawizki miertelnej cho-

roby mnie oczekiwa nieuniknionej mierci. Gów-
nymi przedmiotami jego studyów byy zagadnienia

etyczne, estetyczne i religijne. Gówne dziea:

La morale anglaise coutemporaine,
1879; Probl«'ines de Testbótiue 1884,

(prz. pol.); L'art au point de vue sociolo-
gique, 188*J; Esuisse d'une morale
sans obligation ni sanction, 1885;

LMrróligion de T a v e u i r, 1887.

Za punkt wyjcia dla Guyau suy przedewszyst-

kiem ewulucyonizm angielski, po za który jednak
rycho wykracza rozwijajc denia ku uspoecz-
nieniu w przeciwnoci do indywidualizmu Spen-

cera.

Krytyka utylitaryzmu angielskiego doprowadza
go do wasnej teoryi etycznej, która wie si
z teory idei-si Fouille'go. Poczucie obowizku
jest wiadomoci wewntrznej potgi, zdolnoci
do wykonania czego. Obowizek jest nadmiarem
ycia, szukajcym ujcia nazewntrz. Mie wia-
domo czego lepszego, znaczy ju dy do je-

go ur/eczyNsistnienia. Niema tu dwóch rzeczy:

pojcia celu i v\yaiku dla jego urzeczywistnienia.

Samo pojcie ju jest wysikiem. Niema wic po-

wodu do wciskania jakiego porednika w formie

przyjemnoci (eudemonizm) midzy te dwie fazy.

Poczucie przymusu wewntrznego jest w sferze

») Ob. Rozd. XVI; Fr. Alb. Lange.
') Ob. niej Guyau.
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intelektualnej wiadomoci tej tosamoci. Obo-
wizek jest ekspansj wewntrzn; niemoralno,
przeciwnie, ograniczeniem si, kalectwem we-
wntrznem. Egoizm, poprawnie rzeczy biorc, spo-

czywa na zudzeniu. Organizm najdoskonalszy
jest zarazem najbardziej towarzyski, a ideaem y-
cia indywidualnego—ycie spoeczne. Wspaniao-
mylno jest najwiksz z cnót.

Pikno jest tem, co pobudza uczucie, myl
i wol w jednem radosnem wzruszeniu. Sztuka
jest spoeczn zarówno w swojem pochodze-
niu, w swoim celu iw swojej istocie. Jej

ródem i jej celem spoeczestwo; sama za stwa-

rza ona idealne spoeczestwo, w któ-

rem ycie dosiga maximum napicia i ekspansyi.

Jest ona wysz form towarzyskoci i sympatyi
powszechnej, któr sama rozwija. Geniusz jest

nadzwyczajnie intensywn form sym-
patyi i uspoecznienia, które nie moe
znale zadowolenia inaczej, jak stwarzajc nowy
wiat ywych istot.

Guyau powstaje zarówno przeciw próbom stwo-

rzenia nowej religii (pozytywizm), jak i przeciw
bezwzgldnej uegacyi religii (materyalizm). Sta-

nowisko religijne jest identyczne z tem, które

zniesie religi. Czynnikiem dominujcym w re-

ligii jest poczucie wspólnoci. Religia jest roz-

szerzeniem uspoecznienia na bogów; jest nietylko

antropomorfizmem, lecz przedewszystkiem
socyomorfizmera. Rónice cechujce roz-

maite religie zale od wyobrae o formach tego

uspoecznienia, o sposobie rzdzenia wiatem:
jedne s pomylane na wzór rodziny (bóg-ojciec),

drugie na wzór pastwa (rzeczpospolita bogów,
lub bóg-tyran). Spoeczny charakter religii ujaw-
nia si zwaszcza w obrzdkowoci: czowiek obcu-
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je tu z bogami. Stopniowo subtylizujc si i idea-

lizujc si, religia wyrasta z kultu; kult wewntrz-
ny zastpuje zewntrzny; mistyka mytologi, a szczyt

zostaje osignity, gdy Bóg ujawnia si jako uoso-

biony idea moralny (Chrystus). Cechami religii

s: 1) mytologiczne tómaczenie przyrody (póniej-

sza wiara w cuda); 2) dogmata czyli prawdy bez-

wzgldne; 3) obrzdek, t. j. czynnoci o skutkach

nadprzyrodzonych. Upadek religii odbywa si gów-
nie pod wpywem indywidualizacyi przekona. Nie-

religijno przyszoci bdzie wysz form, zawie-

rajc to, co jest wiecznego w religii: denie do

wzniesienia si ponad nago faktów, do znale-

zienia wewntrznego zwizku rzeczy. Duch ludz-

ki podobny jest do jaskóki, której lot gboki
i silny nieprzystosowany jest do powierzchni zie-

mi, lecz do gbin powietrznych.

Polot ducha stanie si jeszcze bujniejszym, gdy

wyzwoli si z tradycyjnych religii. Coraz mniej

bdzie si odczuwaa potrzeba okrelonej mowy
dla wyobrae. Hypotezy kocowe stan si co-

raz bardziej indywidualnemi: rozmaite wyobrae-
nia o wszechwiecie mog si mieci obok siebie

w umysach pojedynczych przedstawicieli ludzko-

ci, jak rozmaite roliny na wspólnej glebie. Tyl-

ko zasady etyczne utrzymaj si jako wspólne

i uniezaleni si od innych wyobrae. Wszak-
e i dzi ju religia najlepszych ludzi utosamia
si z mioci.

Zwikszenie wspólnoci wprawdzie zwiksza
i cierpienie, gdy odczuwamy coraz wicej w in-

nych. Lecz nastrój ogólny przybiera charakter

podnio-^y, a nadmiar siy wytwarza nadziej, wia-

r i gr.towo do czynu. Nawet wobec mierci
stajemy niezachwiani w popdzie do poznania:
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„Nasze ostatnie cierpienie jest jednoczenie nasz
ostatni, ciekawoci".

7. Obok filozofów z zawodu wane wyniki na
polu filozofii osignite zostay przez uczonych,
mylicieli w poszczególnych zakresach.

Na polu psychologii pracuje Teodul Ribot (ur.

w 1839), jest profesorem w College de France
i redaktorem Revue philosophiue. Ri-

bot rozpocz dziaalno pisarsk w chwili, gdy
jeszcze na katedrach we Francyi pokutowaa daw-
na psychologia introspekcyjno-spekulacyjna. Cho-
cia sam nie by badaczem laboratoryjnym, przez

pisma swoje zaznajamiajce ze stanem wspó-
czesnym psychologii w Anglii i w Niemczech przy-

czyni si najwicej do wprowadzenia metody po-

zytywnej do psychologii francuskiej. Znany jest

u nas z przekadu licznych dzie z zakresu psy-

chologii, z których najwaniejsze s: Psycho-
logia pozytywna w Anglii, i Psycho-
logia dowiadczalna w Niemczech.
Obok tego: Psychologia uczu. Choro-
by woli; Choroby osobowoci, i t.d.

Znakomity fizyolog Klaudyusz Bernard (1813—
1878) w dwóch dzieach: Introduction a la
medecine e x p r i m e n t a 1 e (1865) i La
science expórimentale ( 1878) sformuo-
wa istot metody dowiadczalnej wogóle, specyal-

nie za w zakresie fizyologii, z której rugowa
przestarzae pogldy.

Indukcya dla KI. Bernarda jest przypuszcze-

niem gwoli dedukcyi. Sprawdza si ono przez
sprawdzenie nastpstw, do których prowadzi („de-

dukcya prowizoryczna i warunkowa"). W nauce
tej dostrzegamy antycypacy pogldu Jevonsa na
indukcy, jako odwrotn spraw dedykcyi. Kady
organizm posiada swój typ organiczny, który Ber-
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nard nazywa „ide organiczn'^. Udziela si ona
tradycyjnie od generacyi do generacyi. „Machina
yjca nie róni si od zwykego mechanizmu
wasnociami swemi, jakkolwiek s one skompliko-
wane, lecz samym jej powstaniem. Wszystko
u niej wynika z idei organicznej, która sama kie-

ruje i tworzy. „Objawy tizyczno-chemiczue wspól-

ne s wszystkim zjawiskom natury, lecz s pomie-
szane jak litery alfabetu w skrzynce skd ta sia
bierze je, aby da wyraz mylom lub mechaniz-
mom najrozmaitszym^.— ,,W kadym zawi.-jzku y-
cia jest idea twórcza. Istota yje, dopóki zosta-

je pod jej wpywem; mier nastj)uje, gdy ona
nie moe si urzeczywistni".—Pogldy te znako-
mitego fizyologa nie maj (wbrew pozorom podo-
biestwa) nic wspólnego z niekrytycznym pomie-
szaniem poj, które cechuje znacznie póniejszy
t. zw. „neowitalizm" ^).

Matematyk J. Duhamel (1797—1872) w dziele

Des móthodes dans les sciences de
raisonnement 5 tomów (1866—72) stara si
udowodni, e matematyka nie ma specyalnej me-
tody, lecz wspóln z naukami humanistycznemi,
których gównym rodkiem jest analiza. Analiza
polega nie tylko na wykryciu znanych pierwiast-

ków w niewiadomem, lecz i na wysnuciu z uzna-

nych prawd wniosków, któreby pozwoliy wróci
do pierwotnych zaoe. Zaoenia stanowice
punkt wyjcia w matematyce, s bardzo proste.

A. Cournot (1801—77), gony matematyk, pod-
dawa badaniom cay szereg zagadnie zwaszcza
metodologicznych, w licznych dzieach jako to:

Exposition de la th('orie des cha-
nces et des probabilites, 1843; Essai

•) Ob. Rozd. XII, § 9.
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sur les fondaments de nos connais-
sances 2t. 1851; Trait de Tenchaine-
m e n t d e s idees f o n d am e n t al e s d a n s

la science et dans Thistoire, 1861;

Des mthodes dans les sciences de
raisonnement, 1865; Considórations
sur la marche des idees et des evó-
nements dans les temps modernes
2 t. 1872; Matrialisme, vitalisme,
rationalisme, 1875. Bardzo charakterystycz-

nym jest jego pogld na rol przypadku i praw-

dopodobiestwa w wiedzy. Filozofi okrela Cou-
rnot jako „caoksztat pogldów na porzdek
i powody (les raisons) rzeczy". Sama rozlego
jej zakresu czyni, e moe by tylko przyblion
(approximative). Wszelka wiedza jest tylko praw-
dopodobiestwem; moe ono by nieskoczenie
wielkiem, lecz zawsze daje «i okreli. Filozofia

za róni si od innych umiejtnoci tem, e jej

prawdopodobiestwa nie daj si obliczy. Po-
chodzi to std, e ogarnia ona zbyt wielk mno-
go pierwiastków, aby ideje porzdku i harmonii,

przez ni rozwaane, day si uj dokadnie, oce-

ni i cile okreli.
Przypadek nie jest wyrazem naszej niewiedzy,

jak sdz niektórzy ^). Oznacza on to, co wyni-

ka ze wspóudziau przyczyn niezalenych. Jak-

kolwiek czsty jednak bywa zbieg tych przyczyn,

faktem jest, e w przyrodzie przewaa prawido-
wo.

8. Pozytywizm w Niemczech. Pierwsze obja-

wy równorzdne z pozytywizmem urosy w Niem-
czech, jak widzielimy, na gruzach hegelianizmu

*) Liplace w swojej Philosophie des probabi-
1 i t e s.
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i niebawem wyrodziy si w materyalizm (Rozd. X).

Nowa formacya pozytywistyczna powstaje tu rów-

nie pod wpywem angielskim i przybiera nieba-

wem odrbny charakter.

E. Laas (1837—85), od r. 1872 profesor

w Strasburgu w swojem Idealismus und
Positivismus (1879—82), daje prób prze-

gldu rozmaitych systematów filozoficznych, które

grupuje w dwa obozy: pozytywizmu i pi-
to n i z m u. Pierwszego cech, jest nieuznawanie

adnych innych podstaw prócz faktów pozy-
tywnych, t. j. uj zewntrznych i wewntrz-
nych, a danie od kadej opinii dowodu dowiad-
czalnego. Drugi znamionuje: 1. stosowanie me-
tody matematycznej; 2. dno do wysnucia

wszelkiej wiedzy i norm etycznych z zasad bez-

wzgldnych; 3. racyonalizm i aprioryzm szukaj-
cy nadzmysowego pochodzenia norm' etycznych;

4. s p o n t a n e i z m, t. j. wiara w samorzutno
naszej jani i wolno, w przeciwnoci do mecha-
nizmu przyrody; 5. transcendentyzm, t. j.

wiara w pozamateryalne pochodzenie i przezna-

czenie zasady duchowej.

Wasna jego doktryna, przypomina mocno fe-

nomenalizm MilPa. Nazywa on j korrelaty-
w i z m e m. Przedmioty znane nam s bezpo-
rednio tylko jako tre wiadomoci, a podmioty,
jako orodki ogniskujce t tre. Przyroda jest

zjawiskiem. Niema jani bez niejani. Wszystkie
nasze pojcia s przerobionemi czuciami zmyso-
wemi. Lecz moliwo poznania ogólnego i ko-
niecznego jest wynikiem niezalenych od nas rze-

czy. Wytwory metafizyki nie dadz si ani do-

wie naukowo, ani te nie maj wartoci prak-

tycznej.
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W pomiertnej pracy Idealistische und
positivistische Ethik (Liter. Nachlass,

1887), ustanowi pragnie zasady etyki pozytywi-

stycznej: bada ona tylko historyczne i psycholo-

giczne róda^praw moralnych.|:> Nasze obowizki

pozytywne spoczywaj, na oczekiwaniach innych

osobników. ródo ich nie w ideach, lecz w inte-

resach i potrzebach. Warto polega na dobrach

przedmiotowych, które wytwarzaj wymagania in-

nych doprowadzone do waciwej równowagi z na-

szymi. Dobrami przedmiotowemi s te, które ma-

j warto^w oczach wielu: bezpieczestwo zarob-

ku, pokój spoeczny, pastwo, cywilizacya i t. d.

Jak widzimy przeciwnik Sokratesa i Platona przyj-

muje tu sokratesowy probierz: zgod wszystkich.

Aloizy Riehl (ur. 1844, obecnie profesor w Hal-

li), przechyla si ku kantyzmowi, jak to ujawnia

ju tytu gównego dziea: Der philosophi-
Bche Kriticismus (1876— 87). Odbiega onmia-

nowicie od pozytywizmu w dwóch punktach:

1) uznaje teory poznania, która stanowi dla je-

dyn ga „filozofii naukowej"; 2) obok „filozofii

naukowej"; uznaje take „nienaukow": sztuk do-

brego i teleologi rozumu. Zadaniem filozofii nau-

kowej jest zbadanie róde, warunków i granic

poznania. Obejmuje ona stosownie do tego trzy

nauki: logik (opisow), nauk o pozna-
n i u (rozumowan) i teory poznania (krytyczn)

badajc zgodno poznania z rzeczywistoci.

Metafizyka jest tylko teory poj granicznych

dowiadczenia; psychologia, etyka i estetyka od-

dzielaj si, [tworzc odrbne nauki. Od czasu,

jak Sokrates zwróci filozofi ku rzeczom ludzkim,

z nauk jej cz si dwa pojcia, zupenie sobie

obce. Niema bdu zgubniejszego nad zasadnicz
myl platonizmu: zastosowanie idei etycznej lub
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estetycznej dla wytumaczenia zjawisk przyrody
zamiast oceny i przewodnictwa czynom i dzieom
ludzkim. Z tego bdu wyrosa tiiozotia *).

W zakresie etyki pracuj T. Ziegler (ur. 1846 2),

F. Jodl (ur. 1848 5) i Giycki (ur. 1^5 M). Pierw-

szy z nich stawia moralno w zalenoci od saok-

cyi spoeczestwa: ono decyduje, co dobre, co ze,
a za dobre uwaa to, co mu jest uyteczne. Dru-
gi znajduje u Milla formu nowej religii ludzko-

ci, której myl odnajduje u Comte^a i Feuerba-
cia: idea w nas i wiara w jego urzeczywistnie-

nie przez nas (por. Guyau); trzeci widzi najwy-
szy miernik moralny w dobrze ogóu i wysnuwa
std moliwo prawdziwego szczcia wszystkich.

Ferd. Tónnies (ur. 1MÓ3\ przeciwstania (w dziele

Gemeinschaft und Gesellschaft 1887),

pierwotny organiczny i naturalny typ spólnoci
(Gemeinschaft) mechanicznemu i indywidualistycz-

nemu towarzystwu (Gesellschaft), w który tamten
si stopniowo przeobraa historycznie. Wspólne
posiadanie i wspólna praca, a przynajnDiioj wspól-

ne interesa cechuj pierwszy: cile wydzielona

wasno prywatna, ch wyzysku i kamstwo sta-

nowi podstaw drugiego.

Spólno rozwija si z rodu, tworzy wie, okrg
i ziemi lub miasto, odpowiadajc rodzinie, rodo-

wi, plemieniu i narodowi. Towarzystwa podstaw
jest handel i umowa; skada si ono z oderwanych
od pierwotnej spólnoty, „wolnych" (lunych) osob-

ników dcych drog wspózawodnictwa do urze-

') Ob. pogld Ivewes'a na history<^ filozofii R. XI, §8.
^ »j (ieschichte der Ethik, Das Ciefiiil 1893, Re-
ligion und Religionen 1893.

^) Geschichte der neueren Ethik.

^ *) Jego Zarys etyki mamy w przek. polak.
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czywistnienia swoich celów. Miasto rozwija si
w ten sposób w metropoli (rodowisko handlowe);

poczenie miasta i wsi w terytoryum pastwowe,
pastwa zacieraj granice swoje, tworzc rynek

wszechwiatowy. Rolnictwo i przemys domowy
przeksztacaj si w systemat industryalny i han-

dlowy, majcy kapitalistów za panów a ,,r§ce pra-

cujce" za narzdzie.

Przeobraenie to znajduje tumaczenie psycho-

logiczne. Podstaw spólnoci jest wola zbiorowa,

naturalna indywidualno osoby zbiorowej (ple-

mienia, ludu) znajdujca swój wyraz w upodoba-
niach przyrodzonych (sympatya dla swoich), na-

wyknieniacb, wspomnieniach. Towarzystwu odpo-

wiada „samowola" — wytwór czysto mylowy, sta-

wiajca sobie okrelone cele a wyraz znajdujca
w zastanowieniu, wyborze i pojciu. Pierwszej

odpowiada modzieczo -artystyczny typ mylenia;
drugiej—mzki wyrachowany i naukowy. Oba ty-

py rozwijaj odrbne formy prawa.
Wspóczesne spoeczestwo przedstawia typ to-

warzystwa z licznemi jeszcze przeytkami spólno-

ci. Komunizm jest zasad przeszoci; socyalizm

—

przyszoci. Socyalizm nie przywróci pierwotnej

spólnoci, ani nie stworzy nowej, lecz tylko kon-

sekwentniej przeprowadzi zasad równouprawnie-

nia w towarzystwie mechanicznem.

9. Do omawianej przed chwil etyki pozyty-

wistycznej nawizuje si logicznie i ruch etyczny

wspóczesny, którego ojczyzn jest Ameryka a gów-
nem polem dziaalnoci kraje mówice po angiel-

sku, który jednak znalaz do szerokie rozpowszech-

nienie w Niemczech a odrbn form we Francyi.

Ju w r. 1867 F. E. Abbot zaoy by wolne
stowarzyszenie religijne (Free reli-

gious Association) na tle unitaryanizmu, ja-
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ko religii racyonalistycznej (socyiiianów), w celu

wyjanienia stosunku etyki do religii. W onie
samego towarzystwa wytworzya si grupa uznaj-
ca, e moralno powinna by oddzielona od re-

ligii, ciociaby najracjonalniej pojtej.

Gównym rzecznikiem tei myli by Feliks Adler,

lektor uniwersytetu w Itace. Zaoy on w r. 1875
Towarzystwo kultury etycznej, które -
czyo dziaalno praktyczn (dobroczynn) z pro-

pagand (kazania niedzielne). Inni zaczli podob-
n dziaalno w gówniojszyci miastach Ameryki:

Salter w Chicago, Burns Weston w Filadeli,

Sheldon ^) w St. Louis, Mangasarian podróujc
wygasza odczyty w rozmaitych miastach. Zao-
ono midzynarodowe pismo etyczne o charakte-

rze naukowym: International Journal of
Ethics. W N.-Yorku powstao pismo Ethical
Record. Zaoono ^Wysz szko etyki stoso-

wanej'' (1891) w Pljmuth, Mass.

W Londynie rozwin dziaalno Stanton Coit,

byy wspópracownik Adlera (zaczynajc od r. 1888)
czc w wikszym stopniu, ni to czyniono w Ame-
ryce, denia etyki indywidualnej z aspiracyami

ku bardziej etycznemu porzdkowi spoecznemu.
Organem Coita by Ethical World.
Deniem ogólnem towarzystw etycznych anglo-

amerykaskirh jest: uzasadni etyk na podsta-

wach tilozoficznych, stworzy religi czysto etycz-

n spoczywajc na uczuciu a woln od mytów
i dogmatów; mio dla ogóu jako podstawa roz-

woju dla osobnika.

') Autor dzia p. t. Ruch etyczny (Ethical mo-
vement lbi>6— zawierajcego kazania niedzielne, przetuma-
czonego na j^zjk polski. Mu« ono da najlepsze pojecie
o tym ruchu.
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Niezalenie od ruchu amerykaskiego, szerzy

ideje etyki niezalenej we Francyi Pawe Des-

jardins. Zwizek etyczny pod nazw Union pour
Taction morale (1891) powsta za inicyatyw

Lagneau i w cigu 10 lat urós do liczby 1500

czonków.
W r. 1892 Adler odby podró do Europy i za-

wiza w Berlinie towarzystwo etyczne przy pomo-

cy Forstera (profesora astronomii i Giyckiego

(ob. str. 238). Rozpoczto tu wydawnictwo ty-

godnika Ethis che kultur (odr.l893),który obec-

nie redaguje Penzig. Próbowano wytworzy zwi-

zek midzynarodowy towarzystw etycznych z sie-

dzib w Zurychu), lecz ten dugo nie potrwa.

Natomiast pomylnie rozwin si „Zwizek towa-

rzystw etycznych Anglii'', czcy obecnie do 30

towarzystw. Sekretarz jego H. Snell formuuje

mvyl przewodni ruchu etycznego jako denie
„do stworzenia kocioa Ludzkoci który zastpi

koció walczcy". (What the Ethical Mov-

ment is?) Cztery punkta, stanowice wsi^ól-

ny program angielskich towarzystw etycznych s:

1. Denie do uatwienia ludziom ukochania,

poinania i stosowania prawoci;

2. Podniesienie czynnika moralnego we wszyst-

kich stosunkach osobistych, spoecznych, politycz-

nych i midzynarodowych;
3. Przewiadczenie, e ideje moralne i ycie

moralne s niezalene od wyobrae o istocie

wszechrzeczy i o yciu po mierci;

4. Denie do rozwijania nauki etyki. Towa-

rzystwa etyczne wydaj szereg broszur i dzie roz-

wijajcych doktryn. Z nich prócz wymienione-

go wyej Ruchu etycznego Sheldona wspom-

nimy nastpujce: Adler'a: Creed and Deed;

Historya filozofii XIX w. 16
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Religion of Duty, Life and Destiny;
Coit'a: Lectures and Essay s; Salter'a: Ethi-

cal Religion.
10. Pod wpywem pozytywizmu i postulatu

Comte'a redukujj^cego tumaczenie naukowe do

^ustanowienia zwizku midzy zjawiskami po-

szczególnemi a kilku faktami ogólnymi" ^) wytwo-

rzyo si, przewanie wród przyrodników i mate-

matyków, denie do ogoocenia nauki z iypotez

a w kocu do zupenego usunicia jej roli teore-

tycznej, t. j. tumacza zjawisk. Zadaniem wiedzy

jest jaknajprostsze i najoszczdniejsze opisanie

zalcnof^ci midzy zjawiskami. Tak myl rozwi-

jaj: tizyk Mach (ur. 18.H8, bv profesorem fizyki

w Pradze, póniej od r. 181)5 historyi nauk w Wied-

niu, skd usun si z powodu zdrowia) i tilozof

Avenarius (1844— lJ^r»6; by profesorem w Zuri-

chuj. Kady z nich nawizuje odmienn metafi-

zyk do tego zaoenia epistemologicznego.

Avenarius systemat swój nazywa empirio-
krytycyzmem. Pozwija go w j)iMmach: Phi-
losophie ais Denken der Welt gemiiss
dem Princip des kleinstenKraftmasses
(1876) oraz Kritik der reinen Krfabrung
(1880— 00), uderzajcych przede wszystkiem (zwasz-

cza ostatnie) sztucznoci formuowania rzeczy po-

spolitych i znanych, przez co przybieraj wygld
nowy a po czci trudny do zrozumienia. Mózg
np. nazywa si ,,systemat C; bodce U; E— „ener-

gia" i t. d. Z szeregu rozumowa o charakterze

biologo-psychologicznym wyania si w kocu myl,
e pogld na wiat w miar postpu przybiera co-

raz bardziej empiryczny charakter. Uwaa on za

bd „psychologii" wspóczesnej, i „wkada" ona

*) Cour8dephilo8ophie4 wyd. t. I, str 9—10.
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wyobraenie przedmiotu (np. drzewa, które widz)
w czowieka i nazywa to „introjekcy" a chce wo-
góle wyrugowa N^iat wewntrzny czyli psy-

chizm *).

Jeli pogld Avenariusa opiera si na ignoro-

waniu teoryi poznania (takiem jest pojcie „czy-

stego dowiadczenia''') oraz na surowym mate-

ryalizmie, to Mach czy z tymi samymi postula-

tami epistemologicznymi pogld fenomenalistycz-

ny przypominajcy Hume'a i Milla. Wszechwiat
dla niego skada si z wrae; na nie si rozka-

daj i zjawiska fizyczne. Midzy niemi istnieje

stosunek prawidowy ^). Kierunek wymieniony

uwaa mona za popularn filozofi odpowiada-

jc dzisiejszym pogldom i deniom wiedzy ci-

sej, tak jak materyalizm by wyrazem tych po-

gldów i de przed pówiekiem. Jest to poo-
wiczne wyzwolenie si z dogmatyzmu wiedzy, li-

czce si ju z subjektywizmem treci ujcia, lecz

niewiadome aprioryzmu form ujcia i pojciowych.

Najwicej te przedstawicieli znajduje wród
specyalistów wymienionych gazi wiedzy. Gone-
go fizyka Kirchhoffa '), który w mechanice swej

(Mechanik 1874), orzek i zadaniem wiedzy

jest opisywanie zjawisk (zamiast wyjanienia) uwa-

^) Po polsku mamy jego rozprawka: O przedmiocie
psychologii (Warsz. 1907), w której wyjania, bez ucieka-

nia si do zaciemniajcycli . wszystko formuek, zasadnicze

myli swego pogldu.

2) Gówne prace Maclia w tym kierunku s: Beitrage
z ur Analyse der Empfindungen 1886 (kilka wyda
póniejszycii) oraz Die Mechanik in ihrer Entwicke-
lung (kilka wyda). Po polsku mamy jego Odczyty po-

pularne (1899).

3) "Wyprzedzi go w tym wzgldzie o stulecie z gór
d'Alembert w swojej Dynamiue (1747).
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aj za promotora tego kierunku. Do niego te
zalicza siebie chemik Ostwald (ob. str. 142).

Znacznie dalej odbiega od niego a do krytycyzmu
si§ zblia fizyk Hertz (ob. str. 193).

Pokrewny z tym kierunek reprezentuje nieza-

leny od niemieckiej szkoy, lecz raczej od wspó-
czesnej, gbiej sigajcej w istot rzeczy francu-

skiej analizy i krytyki wiedzy, matematyk Poin-

care ^) usiujcy daremnie wyama si z dyle-

matu, który stwarza surowy empiryzm i dogma-
tyzm pozytywistyczny z jednej strony a niewtpli-

wa donioso takich gazi wiedzy, nic nie maj-
cych do czynienia z dowiadczeniem, jak matema-
tyka, mechanika i fizyka teoretyczne.

Do Poincarego zblia si swoj krytyk wiedzy

Duhem, matematyk, pracujcy na polu historyi

wiedzy ^). Dc w wikszym stopniu do synte-

zy i przyznajc niemoliwo dowiadczenia bez

teoryi, zapoznaje on uarówni z ca szko ten

drugi wynik epistemologii wspóczesnej, e wie-

dza nie moe istnie bez wspóudziau pojcia
z intuicy, usiujc zastpi hypotezy naoczne

schematami algebraicznymi.

Avenarius znalaz wszake zwolenników i wród
modszej gencracyi filozofów- przewanie uczniów

swoich. Do takich naley u nas p. Józefa Kodi-

sowa w licznych pracach wyjaniajca i rozwija-

jca pogldy Awenariusa *).

') Dwa zbiory rozwaa lab szkiców jego p. t. Nauka
i hypoteza (1908) i Warto nauki (1908), których naj-

lepsz czci i gówn zalet jest przedstawienie teoryi

i wyników wiedzy; znacznie sabsz -ich krytyka.

") Mamy w przekadzie jego Teorye fizyczne.

') Studya filozoficzne Warsz. 1903; obok tego szereg

artykuów w j^zjkach polskim, angielskim i niemieckim.
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11. Osobn grup zblion nieco do poprzed-

niej tworzy szkoa filozofii imanentnej. Powstaa
ona pod wpywem Kanta i Langego cofajc si
od nicli ku Hume'owi i Berkleyowi, ulegajc tak-

e wpywowi pozytywizmu. Wedug wymienionej

doktryny krytycyzm spaczy tylko i zaciemni po-

prawn doktryn Hume'a, który przyznawa rze-

czywisto tylko wyobraeniom, przez przypuszcze-

nie rzeczy w sobie.

Przedstawicielem tego kierunku jest Wilhelm

Schuppe (ur. 1836; prof. w Greifswald). Rzeczy-

wistoci dla niego jest ujcie zostajce w zwiz-
ku przyczynowym ze wszystkimi innymi. Praw-

dziw jest myl, która ma za przedmiot rzeczy-

wisto. Obok wiadomoci indywidualnych przyj-

muje on abstrakcyjn ja czyli wiadomo wogó-

le nie majc wszake bytu konkretnego. Rehmke
(prof. w Greifswald), formuuje swój „monizm
epistemologiczny" w twierdzeniach: dusza jest tyl-

ko -wiadomoci i nie powinna przeciwstawia si
materyi; rzeczy nie s w niej, ani po za ni —s
poprostu *).

^) Ubóstwo treci owej «nowej» filozofii pD odrzuceniu

sztucznego aparatu majcego nadi jej pozory naukowoci
uwidocznia si w sformuowaniu jej wyników przez jednego

z adherentów. PetzoU reasumuje jej wyniki twierdzc, e
podziela ona z «pospolitym mniemaniem* (realizmem naiwnym)
dwa zaoenia: e w ujciu «chwytamy» rzecz sam, nie za
jej wyobraenie (to ma by odkryciem Schuppego (!) oraz e
rzeczy ujte ibtni^^j i po ujciu (to jest odkryciem Avenariusa

i Macha). W dwóch za punktach róni si od potocznego my-
lenia: e nie przyjmuje duszy, jako siedzcej w ciele (zgub-

ny wpyw tego przypuszczenia mia odkry Avenaiius) oraz

wie o funkcyonalnej zalenoci od siebie uj (prawidowo
zjawisk) — co miao by odkrytem przez Macha. (Petzolda

Das W elt problem, 146—147). — atwo zniweczy ca
argumentacy «ia.anencyi» jednem pytaniem: skoro ujcie
i rzecz jest jednem i tern samem, gdzie jest rzecz, kiedy wy-
woujemy obraz pamiciowy i z czem mamy wówczas do-

czynienia?
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12. Odrbnemu przeksztaceniu ulega pozyty-

wizm w badaniach znakomitego psychologa ame-
rykaskiego Wilhelma Jame8'a; prócz wymienio-
nych ju dzie z zakresu psychologii (str. 214),
w których daje uzasadnienie naukowe pogldowi
Hume'a na ja, wyda szereg studyów z zakresu
filozofii religii (The Will to befieve 1897 —
niektóre z nich przetumaczone po polsku — wa-
dliwie i pod zmienionymi tytuami; The varie-
tesof religious experience (1902). Wy-
rónia on religi osobist od instytucyo-
nalnej (zewntrznej), któr okrela jako sztuk
zdobywania aski bogów. Pierwsza jest o wiele

doniolejsza, jest ona cakowit reakcy czowieka
na ycie, w przeciwnoci do chwilowych i czcio-
wych reakcyi ujawniajcych si w rozmaitych za-

kresach.

Badania w zakresie religii doprowadzaj Ja-

mos'a do pragmatyzmu, którego twórc jest Karol

Pierce (amcrykiinin). a którego gorcym zwolenni-
kiem Schiller (profes. w Oxford), chtniej nadaj-
cy mu nazw iumanizmu ^). Odrzucajc bez-
wzgldn ocen prawdziwoci lub nieprawdziwe
ci myli Pierce da, abymy tylko badali jej

konsekwencye praktyczue. Myl o wszystkich kon-

sekwencyach wynikajcych z przedmiotu myli jest

myl o samvm i)rz('dmiocie. Jaka jest jasna myl
zawarta w idei cienia? Ta, e ciao upadnie,

jeli sia przeciwna nie przeciwdziaa mu.
Dla Pierce^a pragmatyzm (od greckiego — p ra-

i s) jest rodkiem rozrónienia zagadnie maj-

*) Ob. W.Jara''8'a Pragmatism: a new name for old
ways of thinkinp 1904; Schiller llumanism, Stu-
dies in humanisni l',K^7. — Artyku l'ierce'a «How to
make elear our id eas?» ukaza si w «Popular science

Monthly» 1878 i w «Revue philosophique» 1879.
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cych sens od bezcelowych; do pierwszych nale
te, które pocigaj za sob konkluzye dopuszcza-
jce sprawdzenie dowiadczalne; dwa rozwizania
zagadnienia róni si tylko wtedy, gdy prowadz
do odmiennych konsekwencyi logicznych. Caa
donioso naszej wiedzy polega na oczekiwa-
niach, które z niej pyn.
James stosuje te ideje do dziedziny filozofii re-

ligii. Wedug sów jego „pragmatyzm rozszerza

zakres, w którym mona szuka Boga". Z hypo-
tez religijnych wynika bowiem szereg konsekwen-
cyi bardzo doniosych. James sdzi, e dowiad-
czenie ludzkie nie jest najwysz form moliwe-
go dowiadczenia i przyrównywa nasz stosunek do
sprawy wszechwiatowej udziaowi psów i kotów
pokojowych w yciu ludzkiem: s one uczestnika-

mi scen, których prawdziwej treci nie rozumiej,
lecz ich ideay mog czciowo zbiega si
z ludzkimi. Moemy wic przyjmowa byt istot

wyszych podzielajcych nasze ideay, chocia si-
gajcych dalej od nich. Tradycyjnej religii zarzuca
James monizm: nie mona wytumaczy wszystkie-

go jedn zasad.
Drastyczn form pragmatyzmu (jak mu nada-

je Schiller) jest twierdzenie, e o prawdzie idei

decyduje jej uyteczno.
Pragmatyzm liczy spor gromadk zwolenników

wród pisarzy angielskich i amerykaskich a na
ostatnim kongresie filozoficznym w Heidelbergu

(1908) stoczy dosy pomyln, chocia zacit
walk z dogmatyzmem niemieckim.



ROZDZIA XIX.

Pozytywizm i przeciwne mu kierunki

w Polsce.

1. ycie nasze umysowe i czynne od chwili

tryumfu romantyzmu nad klasykami rozwijao si
pod liasami poetyckiemi i uczuciowemi, odsuwa-
jc na drugi plan myl naukow. Trwao to do
powstania w r. 1803, które byo w przewanej
mierze wynikiem uczuciowego podniesienia narodu,

idealizmu patriotycznego.

Razem z upadkiem powstania i klskami, które

spady na kraj, wytworzya si depresya umyso-
wa, pocigajca za sob reakcy w przeciwnym
kierunku: od poezyi do nauki; od idealizmu do
dnoci realistycznych, od polityki szerokiego

lotu do pracy mrówczej. Reakcya ta ujawnia si
w rozmaitych zakresach pod przewodnictwem my-
li filozoficznej, która postawia haso pozyty-
wizmu.

Gosicielem pozytywizmu i pierwszym, który za-

znajomi spoeczestwo polskie z nauk Comte'a
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by ksidz Fr. Krupiski (1836-1898 *), tumacz
Hi story i filozofii Schweglera (1863), któr
uzupeni szkicem historycznym o filozofii w Pol-

sce, dawny heglista,—w obszernem studyum umiesz-

czonem w Bibliotece Warszawskiej (1868), p. t.

Szkoa pozytywna, zwalczajcy i potpiajcy
jednoczenie hasa romantyzmu („Ateneum, 1876)

a we Wczasach War szaw skich (1872), roz-

trzsajcy w sposób bardzo przystpny rozmaite

hasa aktualne jak: utylitaryzm, materyalizm, hu-

manitaryzm, postp, optymizm i pessymizm, uto-

pie, hypotezy, indywidualizm, radykalizm.

Pogld swój na filozofi pozytywn ujmuje Kru-

piski w nastpujcych sowach: „Filozofia pozy-

tywna jest systemem praw, którym z konieczno-

ci ulegaj wszystkie zjawiska. Do wynalezienia

praw tych dochodzi si przez umiejtne dowiad-
czenie czyli postrzeganie. O ile postpi pojedyn-

cze gazie wiedzy, ledzcy dziaanie praw na-

turalnych, o tyle i filozofia pozytywna, bdca po-

^) Gdy rozpocz si u nas ruch pozjrtywistyczny, zaczto

poszukiwa jego zwiastunów wród mylicieli polskich. Naj-

czciej za takiego antycypatora pozytywizmu podaje si Jan

niadecki—bardzo niewaciwie, gdy wedug wasnego wyzna-
n-a czerpa natchnienia od szkoy szkockiej XVIII stul.

(ob. Hist. filoz. do koca XVIII w., str. 142), pod której

wpywem powstaa jego Filozofia umysu ludzkiego
(1821). Wiemy jednak, e pozytywizm jest filozoficznem

opracowaniem metody nauk dowiadczalnych i jeli Comte
uwaa za poprzednika swego Bakon^, t) moemy z równ
susznoci widzie zwiastuna pozytywizmu w Michale Wisz-

niewskim (1794—1865) promotorze metody Bakona i filozofii

angielskiej, a w'og61e kierunku realistycznego. Gówne dziea
filozoficzne jego s: Bakona metoda tumaczenia na-

tury (1834) i Charaktery rozumów ludzkich (1837)

—

ostatnie wyda take po angielsku pod pseudonimem White-
cross'a (Ske,tchs and Charakters or the Xatural hi-

story of Huma Intellect 1853).
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wizaniem w system praw rzeczonych, bdzie zu-

peniejsz. Zaczem filozofia pozytywna nie snuje

z siebie samej ani praw, wedug których rozwi-

jaj si zjawiska duchovfe, fizyczne i spoeczne,

ani tych praw w dowolny system nie ukada; lecz

przyjmujc z jednej strony odkryte prawa zjawisk

przez pojedyncze nauki i wskazujc im niemyln
metod dochodzenia prawdy, z drugiej porzdkuje
wynalezione prawa wedug ich zakresu i wzrasta-

jcego onych powikania czyli oddziaywania jed-

nego na drugie".

Haso rzucone w ten sposób ^znalazo szeroki

odgos wród modziey biorcej si do pióra

a przewanie nie majcej powaniejszego przygo-

towania filozoficznego, mielsi wród niej zaczli

formowa na podstawie szczupych wiadomoci
o pozytywizmie pogld na rzeczy i na ycie, któ-

ry nazywali pozytywnym (ob. np. Egera Zasady
pozytywizmu, 1876); inni wycigali z nowego
pogldu konsekwencye socyologiczne snujc pro-

gramy pracy narodowej (np. K. Chdowski w „Dzien-

niku literackim" 1865—66), przechylajc si moc-
no ku materyalizmowi: „Silniejszy zawsze zwyci-
a, a wszelki postp zaley na deniu do wyszu-

kania siy i przewagi nad drugim"... „Nie religia,

nie wyobraenia, nie dalekie widoki poruszay dzi-

kiemi hordami i szykoway cywilizowane armie,

lecz wszdzie gówn do walki pobudk bya ch
utrzymania swej siy"... „Sia jest ostatnim wy-
razem dziejów" („Sia w historyi" i t. p.). Inni po-

pularyzowali pozytywizm angielski (Julian Ochoro-

wicz. Jak bada dusz 1869, Duch i mózg.
Pogld na filozofi pozytywn 1872, O zasad-
niczych sprzecznociach wiedzy 1874),

lub francuski (Piotr Chmielowski, f 1904, Po-
zytywizm i poyty w ici, Metafizyka i p o-
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zytywizm w Anglii i in. w „Niwie"; gównie
za stosowa zasady Taine'a w estetyce). Inni

rzucili si do przekadu i wydawania dzie nau-

kowych Darwin'a, Buckle'a, Spencera, Wundfa
a obok nich take i materyalistów jak Buchnera
i Vogta. Inni znów czynili zastosowania publi-

cystyczne, owietlajc rozmaite sprawy biece ze

stanowiska nowych hase (Aleksander Swito-
chowski w „Przegldzie Tygodniowym", póniej
w „Prawdzie").

Pozytywizm nasz nie by wic doktryn filozo-

ficzn zmierzajc ku wytworzeniu syntetycznego

pogldu na wiat. By raczej zastosowaniem na
prdce wzitych z rozmaitych nowszych kierun-

ków hase, o których dowiedzenie ani nawet spo-

jenie w pozbawion sprzecznoci cao nie trosz-

czono si wcale, a które pieszono zastosowa do

rozmaitych potrzeb yciowych.
Wielka donioso ruchu tego polega na wpro-

wadzeniu hase filozoficznych i nauko-
wych na miejsce poetyckich, na rozbudze-

niu interesu do wiedzy, na deniu do podniesienia

kraju na poziom wiedzy najbardziej przodujcych
narodów. Jednoczenie pozytywizm by reakcy
przeciw dawnej filozofii spekulacyjnej i przeytej

filozofii katolickiej (ob. K. II, IV); reakcy rozu-

mu przeciw uczuciu, ale take reakcy przeciw

wysokiemu polotowi ideaów, przeciw aspiracyom

narodowym idealnym w imi hase dobrobytu ma-
teryalnego i mrówczej pracy „u podstaw".

Chocia wic przewany prd pozytywizmu zmie-

rza ku poparciu rodzcego si w kraju industrya-

lizmu i dnoci do wzbogacenia si, wytworzya
si jednak w nim lewica biorca pod opiek in-

teresy klas upoledzonych.
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Na czele jej stan Bolesaw Limanowski (ur.

w Inflantach 1835), który potrafi spoi najdalej

sigajce ideay postpu spoecznego z aspiracya-

mi narodowemi i nawiza denia ku przyszoci
z najwiesz przeszoci narodow. Gówne dzie-

a jego: O socjologii Comte^a, Lwów, 1875;

Dwaj komunici, Morus i Kam paneli a,

1874; Socyalizm jako objaw rozwoju
spoecznego 1S78; llistorya ruchu spo-
ecznego w XVIII w. 1888; to samo w XIX w.

1890; Socyalizm, demo kraty zm, patrio-
tyzm 1902. Obok tego przygotowany do druku
Wstp do socyologii.

2. Gdy w ten sposób przedstawiciele pozyty-

wizmu byli raczej publicystami ni filozofami, ka-

tedr filozofii w Szkole Gównej zajmowa profe-

sor Henryk Struve (ur. w Piotrkowskiem, 1838;

rozpocz wykady jako docent w r. 1863, póniej
jako profesor czynny by i w uniwersytecie war-

szawskim do r. 1903). Przedstawia on kierunek

majcy najliczniejszych moe rzeczników wród
dzisiejszej filozofii zwany idealnym realiz-
mem, i ksztaci szereg pokole na systema-

tycznych wykadach filozofii. Gówne dziea jego

s: llistorya Logiki 1871; Wywód poj-
cia filo zo fi i, 1863; o piknie, 1865; Synte-
za dwóch wia tó w, 1876; Sztuka i pikno,
1892; Wstp do filozofii, 189f; (dwa póniej-
sze wydania); H i s t o r y a filozofii w Polsce,
1900; liczne artykuy i studya.

Byt jest w sobie jednorodny. Wewntrznie jest

wiadomoci czynn, wic si, potg rozumn,
niczem prócz treci swej nie ograniczon; dziaa-
jc rozumnie i celowo. Jest on i duchem i ma-
tery. Zewntrznie bowiem przedstawia si jako

materya (opór — co obcego wiadomoci), we
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wntrznie jako duch. W tej wiadomoci rozró-

ni naley wiadomo centraln od wytworzonych

przez ni szczegóowych objawów, wiadomoci
ludzkich i innych, tak jak w sobie odróniamy
swoje stany od jani. Centralna wiadomo
wszechbytu jest Bogiem, pojtym jako dusza wia-

ta; wiat i wszystkie szczegóowe objawy—jej wy-

tworem, zalenym od niej, jak nasze myli od na-

szej jani. Dla istot pochodnych istniej z natu-

ry rzeczy dwa wiaty: wewntrzny (idealny) i ze-

wntrzny (materyalny). Istoty te mog zrozumie

porzdek wszechwiatowy i dobrowolnie do niego

si zastosowa.
Taki jest pogld, który plastycznie i barwnie

rozwijaj Dwa wiaty.

Nie zatrzymujemy si na innych nowszych obja-

wach w zakresie myli filozoficznej polskiej, odsy-

ajc w tym wzgldzie czytelnika do dwóch prac

H. Struvego: Die polnische Literatur
zur Geschichte der Philosophie (1895)

i Literatura filozoficzna polska
z ostatnich lat dziesiciu (przekad

polski K. Króla) Warszawa, 1905.
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8. Krytyka materyalizmu (A. Lange).— 9. Najnowsze mo-
dyfikacye pogldów przyrodniczych w Niemczech (Ost-

wald, Bunge, Reinke).— iO Przyrodoznawstwo filozoficz-

ne w Anglii; Huxley. — 11. Tyndal.—12. Clifford, Roma-
nes i in.

Rozdz. XIIL Socyalizm na podstawie materyalistycznej,

próby szerszego uzasadnienia jego i reakcya indywi-

dualistyczna 146
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1, Stosunek do materyalizmu metafizycznego,—2, Ar-

nold Ruga i humanizm.—3. Karol MarK; ycie i dziea.—
4. Jego filozofia dziejów i socyalizm —5. Szkoa Marxa
i jego krytycy.—6. Max Stirner i inni indywidualici.

Rozdz. XIV. Pesymizm i optymizm .... 158

1. Znaczenie zagadnienia. — 2. Schopenhauer; ycie
i dziea — 3. Metafizyka. — 4. Estetyka i etyka. Pesy-

mizm.- 5. Hartmann.—(5. Mainlander.— 7. Diihring; ycie
i dziea.—8. Nauka Dilhringa.

Rozdz. XV. Lotze i Fechner 170

1. Lotzego ycie i dziea. — 2. Filozofia Lotzego.

—

3. Fechner.
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tycznych 179

1. Powrót do Kanta.—2. Lange.— 3. Wundt.— 4. No-
wokantyci (Cohen, Natorp, Stadler, Lasswitz AYirdel-

band). — 5. Przyrodnicy-myliciele (Flelraholtz, Zollner,

Du Bois-Reymondowie, Hertz, Pierson).

Rozdz, XVII. Filozofia krytyczna i idealizm w Anglii

i we Francyl 195

1. Hamilton, Mansel, Whewell. — 2. Idealizm kry-

tyczny: Green, Bradley i in.—3. Renouvier. - 4. Nowa
metafizyka: Lachelier i Boutroux. — 5. Bergson. —
6. Gourd. — 7. Precownicy w poszczególnych zakresach

filozofii i cza.sopisma. — 8. Socyalizm.

Rozdz. XVIII. Póniejsze przeobraenia i oddziaywa-
nia pozytywizmu 220

1. Littre.- 2. Lafitte.—3. Taine.— 4. Renan.—5. Fou-

ille. — 6. Guyau. - 7. Ribot, Cl. Bernard i Cournot. —
8. Pozytywizm w Niemczech (Laas, Riehl, Jod), Tonnies).—

9. Ruch etyczny. - 10. Avenarius i jpgo grupa. -11. Filo-

zofia imanentna. — 12. James i pragmatyzm.

Rozdz. XIX. Pozytywizm i przeciwne mu kierunki

w Polsce 248

1. Ruch pozytywistyczny. —2. H. Struve i idealny

realizm.
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